




Здравейте на страниците  
на първия брой на 
списанието за 2011 г.!

Предполагам всеки е чувал сен-
тенцията, че клиент се печели с 
години, а се губи за един миг. Об-
разованието е пазар. Кандидат-сту-
дентите са клиенти и като такива 
трябва да се печелят с правилно от-
ношение и качество на предлагана-
та от висшите училища услуга. 

Месеци наред продължават протести-
те в Обединеното кралство срещу 
новите по-високи такси за висше обра-
зование. Там обаче въпросът с качест-
вото отдавна е решен, а протестите, 
отнасящи се за финанси, макар и да не 
спечелиха победа, са един закономерен 
и естествен процес в регулацията на 
предлаганата образователна услуга.

И у нас се протестира срещу финанси-
те в образователния и научен сектор. 
Защото са малко, защото не стигат. 
И на университетите, и на учените в 
БАН. А какво стана с битката за ка-
чеството? Това, което не зависи от 
парите. Не искам да вярвам, и не вяр-
вам, че точната, бързата и любезната 
информация, която едно висше учили-
ще дава по телефон или по електрон-
на поща трябва да зависи от пари. 
Това е началото, от което се започва 
процесът по печелене на един клиент 
или мигът, в който можеш да го загу-
биш завинаги. Непрекъснато трябва 
да си напомняме, че има неща, кои-
то можем да подобряваме всеки ден, 
без значение какъв е бюджета за об-
разование. Това трябва да е ежеднев-
ната битка, а протестите за пари 
днес са тук - утре може да ги няма.

главен редактор  
Ивайло Ганчев



2|ОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЧУЖБИНА

студентски живот



ОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЧУЖБИНА|3

студентски живот



ЕКЕКЕ ИКИК ПИПИ

ССЪСДСДСЪДЪСЪСДСЪСДЪДЪДЪЪЪДЪЪРЪДЪДРДЪДЖРЖРЪРЪЖЪРЪЖАЖАНАЖАЖНЖАЖИНИНАНАИАНА ЕИЕИсъдържание

ИЗДАТЕЛ:
Маркет Тренд ООД 
Десислава Пенчева
d.pencheva@studyabroad.bg 
Наталия Кирилова
natalie@studyabroad.bg
главен редактор:  
Ивайло Ганчев 
editorial@studyabroad.bg 
сътрудници: 
Ани Димитрова
Мирослав Стойчев
Илиана Гюлчева-Бобова
Ива Балабанова-Ганчева

сп. Образование и специализация в чужбина е запазена марка на Маркет Тренд ООД.  
Никаква част от това издание не може да бъде копирана изцяло или в частичност без изрич-
ното писмено разрешение на издателя. Всички права запазени. Издателят не носи отговор-
ност за достоверността на информацията, подадена в рекламите и платените публикации.

корица  
февруари 2011:
фотограф:   
Костадин Кръстев - Коко
дизайн:   
Иво Грозев
модел:  
Миглена Джимова 

коректор:  
Ива Йохан Ганчева
производствен директор:
Виргиния Димитрова
реклама:
Десислава Владова
reklama@studyabroad.bg
дизайн:  
Иво Грозев, Марияна Тимова
design@studyabroad.bg

фотограф: 
Костадин Кръстев - Коко
разпространение:  
Красимир Цветанов
адрес на издателството:
София 1164, ул."Кричим" 65, ет. 3  
02/ 961 62 63, 02/ 961 63 63 
office@studyabroad.bg
www.StudyAbroad.bg

СТУДЕНТСКИ ЖИВОТ    8 
MBA в Yale School of Management, САЩ

ТЕСТОВЕ И СЕРТИФИКАТИ   12 
GMAT

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ   16
Британската диплома за средно образование  
„A level“ в България

ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ  18 
Английски езикови сертификати от Британика

ADVERTORIAL  20 
London School of Business and Finance предлага  
на всеки безплатно онлайн MBA лекции

СПЕЦИАЛНОСТ ВЪВ ФОКУС  22 
Бизнес администрация

ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  31 
Актуалното от Обединеното кралство

ADVERTORIAL  34 
Невероятната възможност Tilburg University

ADVERTORIAL 36 
Дипломиране на випуск 2010 на МВБУ

ADVERTORIAL  38
Обучение в Carl Benz School of Engineering със  
стипендия за високо надарени студенти

ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ   40 
Рейтинговата система на българските висши училища 

ОБУЧЕНИЕ В КАНАДА 43 
Най-добрите канадски университети за  
бизнес специалности

OБУЧЕНИЕ В ИТАЛИЯ  46 
Италия - програми на английски език

ADVERTORIAL 50
Бакалавърски програми на University of Sheffield  
вече в София!

НЕТРАДИЦИОННА СПЕЦИАЛНОСТ  52
Ще учиш Nutrition?!?

ЕКЗОТИЧНА ДЕСТИНАЦИЯ  54
Естония – добър избор за образование и туризъм

КАК ДА СТАНА МИЛИАРДЕР 56 
Марк Зукърбърг

ЗВЕЗДЕН ЧАС  58
Жоро Петков

ЛИЦЕТО ОТ КОРИЦАТА   60 
Миглена - амбиция, свързана с музиката

НОВИНИ И СТИПЕНДИИ  61

ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ  64 
17 кг. пари за семестриалната такса



съдържание КАКАК МАМА ПМПМ УПУП СУСУ

НА НА Н БА БА РБРБ ОРОР ЯОЯО

кампус на броя

NANYANG UNIVERSITY IN 
SINGAPORE



6|ОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЧУЖБИНА

студентски живот

Change your life with 

The Salford MBAFor further information visit www.business.salford.ac.uk/mba

Change your life ad_Layout 1  14/01/2011  09:32  Page 1



ОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЧУЖБИНА|7

студентски живот

Change your life with 

The Salford MBAFor further information visit www.business.salford.ac.uk/mba

Change your life ad_Layout 1  14/01/2011  09:32  Page 1



8|ОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЧУЖБИНА

студентски живот

MBA в 
YALE SCHOOL OF 
MANAGEMENT,  
САЩ

MBA е програма за обучение, 
която дава възможност да 
пречупите професионалния 

си опит през призмата на най-добрите практики 
и най-ефективните мениджърски похвати, прила-
гани в различни компании по света. Програмата е 
отличен начин да споделите вашия опит с колеги 
и да научите за техния опит. MBA програмата ви 
помага да развиете способност, особено значима за 
съвременния свят - да взимаш стратегически реше-
ния и да разбираш ефекта от тези решения както 
върху организацията, така и върху околния свят. 

Аз имах възможността да избирам между две MBA 
програми: в Yale School of Management, САЩ или в IESE 
Business School, Барселона. Спрях се на тази в Yale. Бях 
провокиран от престижността на програмата и исках 
да попадна сред студенти с възможно най-разнообразен 
профил – необходимо условие, за да мога да наблюдавам 
и споделям техния опит в различни сектори.

Процесът за кандидатстване за MBA програма изисква-
ше изготвянето на есета, представяне на препоръки 
от хора, с които съм работил, оценки от бакалавърска-
та ми степен и полагане на GMAT изпит. За да имате 
силна кандидатура за най-престижните MBA програми 
в света е необходим отличен успех и GMAT резултат 
над 700 точки.

Не е задължително, но е силно препоръчително „госту-
ването” в самия университет. Това е ден, прекаран в 
лекции и срещи със студенти и администрацията, за да 
се демонстрира сериозния интерес на кандидата. Пре-
биваването в университета позволява да се набележат 
специфични неща, които да се превърнат в смислови 
опори на есето, които да се обвържат с основните 
тези. Например: в класа на проф. Х, който посетих, бях 
впечатлен от У. Искам да бъда част от програмата, за 
да работя с професора и да постигна Z. 

Yale е на повече от 300 години. Академичната атмосфе-
ра, която изпълва кампуса просто те кара да забравиш 
околния свят и да се замислиш за великите учени и лич-
ности, минали по пътеките на университета през 
вековете. Самата MBA програма е в малка сграда, коя-
то се дели от професорите и студентите. Разделител-
на линия между тях просто не съществува. Всички 
ходят с дънки и тениски, естествено е да поканиш 
професора си на обяд или да влезеш с парче пица в лекция 
на гостуващ лектор между часовете си. Фамилните 
имена се забравят за целия период от две години. 

 Мирослав 

Стойчев
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Изключение от цялата неформалност са петъците. По 
правило те са определени като неучебни дни, запазени за 
кариерно развитие. В началото на програмата петъците 
са определени за занимания и дейности, свързани с шлифо-
ване на маниерите и презентационните умения – така 
наречените „soft skills” След втория семестър петъците 
често се прекарват в срещи с банки и други фирми в Ню 
Йорк, където всеки си изгражда постепенно неформална 
мрежа от познанства, чрез които по-късно да си осигури 
стаж и постоянна работа.

Първият урок, който човек получава, когато започне про-
грамата, е урокът как да приоритизира задачите си. Съби-
тията в университета многократно надвишават време-
то, с което разполагаш. Често трябваше да избирам - дали 
да посетя лекция на някоя световна знаменитост като 

Тони Блеър например, или да 
участвам в дискусия с професор, свързана с негов про-
ект; да помагам на колега в подготовката на бизнес 
план за новата му компания или пък да пиша домашно-
то по статистика. А домашните са много. Дори да 
нямаше нищо друго освен лекции и домашни, първият 
семестър пак щеше да бъде по- натоварен от всеки друг 
период в живота ми. Така че човек трябва да се научи да 
взема бързи и премерени решения за най-важния си ре-
сурс – времето, и да разбере, че просто няма начин да 
бъде на повече от едно място в едно и също време.

Може би трябва да кажа няколко думи за самите часове. 
Традиционният модел, при който преподавател чете 
лекции на студенти, просто не съществува. Всеки час е 
отворена дискусия - професорът умело насочва разгово-
ра и провокира спорове между студентите. Някак си 
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винаги оставаш с усещането, че 
единствен правилен отговор поч-
ти никога няма и че всяко решение 
е вид компромис, съобразен с без-
брой фактори. За пръв път в живо-
та си усетих, че класната стая 
помага на хората да разберат, че 
нещата в бизнеса не се случват по 
някакви идеализирани модели и че 
намирането, вземането на едно 
решение често е далеч по-сложно 
от намирането на теоретичния 
верен отговор.

Часовете по стратегия и икономи-
ка далеч не бяха фокусирани върху 
графики и теоретични модели. 
Една лекция по икономика, която 
наистина промени живота ми, 
беше фокусирана върху работата 
на едно частно основно училище в 
Намибия. Освен че научих повече за 
конкурентно позициониране на 
пазара и решенията, които един 
мениджър трябва да прави, за да 
развие своята организация, аз се 
замислих и за приложимостта на 
всичко, което научавам в сфери, 
различни от традиционния корпо-
ративен контекст. 

Това беше и целта на всички препо-
даватели в програмата – да под-
готвят мениджъри за всякакви 
сектори, да излязат от тясната 

дефиниция на мениджър и да създа-
дат по-скоро съвременни лидери. 

По стечение на обстоятелства-
та, само няколко седмици след 
началото на програмата се  
оказахме в най-тежката финансова 
криза от повече от 80 години. 
Уолстрийт беше в пълна паника, а 
работните места във всички сфе-
ри просто се 
изпариха. Реакци-
ята на универси-
тета беше свет-
кавична. 

През ден имаше 
организирана 
среща с предста-
вители на големи-
те банки в окото 
на финансовия 
циклон. В малки 
стаи в подземие-
то на универси-
тета хора, за 
които четяхме 
във вестниците 
и гледахме по 
телевизията 
всеки ден, ни 
доверяваха нефор-
мално, че това, 
което се случва, 
ще промени све-

та завинаги. Те 
ни съветваха как 
да се адаптираме 
към ситуацията 
и какво според 
тях се беше обър-
кало, за да стиг-
нем до тук.

Кариерният 
център също се 
адаптира към 
тежката кризис-
на ситуация и се 
зае чрез персонал-
ни контакти и 
университетски 
проекти да осигу-
ри работа за 
всички студенти 
в програмата. 
Къде с помощта 
на университе-
та, къде с лични 
контакти, всич-
ки студенти в 
програмата има-
ха осигурен стаж 

между двете години. 

Аз имах оферта от кредитната 
агенция Standard and Poor’s, но ре-
ших, че въпреки тежката криза няма 
да отлагам повече връщането си в 
България и приех стаж във водеща 
българска фармацевтична компания 
в София. Въпреки че заплащането за 
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целия стаж в България беше по-ниско от заплаща-
нето за 1 седмица в S&P, аз избрах да натрупам 
опит на българска почва, защото исках да се върна 
за постоянно. 

След летния стаж в България имах възможността 
да завърша един семестър на разменни начала в 
IESE Business School в Барселона. Това е друга про-
грама, която Yale предлага на студентите си. За 
хора, които се интересуват от работа извън 
Америка, има възможност да проведат един от 
четирите си семестъра в партньорски универси-
тет в друга държава, където да научат повече за 
местната култура и възможности за намиране на 
работа. 

Престоят ми в Барселона беше фантастичен. 
Имах възможност да прекарам семестър със сту-
денти от над 50 различни държави и да проуча 
възможностите за работа в цяла Европа. Оцених 
и разликите в отношението към работата в Ис-
пания и Америка! 

След семестъра в Европа се върнах отново в Yale, 
за да довърша магистърската програма (цялата 
програма се състои от 4 семестъра и летен стаж 
между двете учебни години). Последният семестър 
е значително по-спокоен, с много свободно време 
за търсене на работа и посещаване на лекции в 
други факултети. Имах възможност да посетя 
класове и да участвам в обсъждане проблеми с 
много широка тематика - корпоративно право, 
военна стратегия, недвижимо имущество и упра-
вление на кризи. Запознах се с много интересни 
личности като Хенри Кисинджър, няколко олим-
пийски медалисти и двама бивши президенти на 

Мексико. Намерих време и за 
отборите по футбол и гребане. 

След като се дипломирах се 
върнах в България за постоянно 
и се включих в новосформирания 
екип на фондация „Заедно в час”. 
Мисията на „Заедно в час” е да 
насърчава и подготвя способни и 
амбициозни млади хора да бъдат 
мотивиращи учители и лидери, 
за да се улесни достъпът на вся-
ко дете в България до качестве-
но образование. Искрено вярвам, 
че единственият начин за ис-
тинска промяна в образование-
то е появата на движение от ан-
гажирани млади хора, които да 
подкрепят активно тази кауза. 
Сега прилагам всичко научено по 
време на MBA програмата, за да 
подпомогна създаването на та-
кова движение.  •

разказа Мирослав Стойчев
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GMAT:

тестове и сертификати

А
мери-

канският 
тест GMAT 

е едно от най-
сериозните академични 

препятствия пред кандидатите 
за обучение на английски език за 
световно известната степен 
MBA. Обучението в програми 
за степен Магистър по бизнес 
администрация (МВА) се смята 
за почти универсален ключ към 
успешна международна управлен-
ска кариера. GMAT се ползва при 
оценяване на кандидатите за 
над 4 800 програми в повече от 
1 500 университета в 83 държави, 
сред които и България. Тестът 
е създаден през 1954 г. и се адми-
нистрира от нестопанската 
организация Graduate Management 
Admission Council. GMAT е първи-

ят и единствен стандартизиран 
тест, създаден за подбор на кан-
дидати за обучение в областта 
на бизнеса и управлението.

Защо бизнес училищата 
изискват GMAT?
Смята се, че GMAT тества умения, 
които са съществени за успешното 
обучение в МВА програма – основно 
аналитични. Въпреки че GMAT e на 
английски език, това не е езиков 
тест, т.е. той не проверява нивото 
на владеене на английски език. По 
същата логика, въпреки че в теста 
има и доста математика, той не 
проверява знанията по математи-
ка. Езиковите умения и знанията по 
математиката са средства, които 
са необходими за анализ на информа-
ция с цел вземане на управленски 
решения. За да се положи успешно 
тестът, т.е. кандидатът за МВА да 
докаже, че има нужните умения за 
успешно обучение в МВА програма, е 
необходимо отлично владеене на 
английски език и знания в областта 
на математиката и логиката. 

Какво представлява GMAT

Тестът се състои от три основни 
части – умения за аналитично писме-
но изразяване (Analytical Writing), 
„математическа“ секция и „езикова“ 

секция. Продължителността на 
теста е 3,5 часа, но общото време-
траене заедно с предварителните 
процедури е около 4 часа. 

GMAT се провежда на компютър и 
динамично се адаптира към нивото 
на всеки кандидат. По този начин 
най-прецизно се оценяват уменията 
на кандидата. Адаптирането се 
извършва като всяка секция със 
затворени въпроси винаги започ-
ва с въпрос със средна трудност. 
В зависимост от отговора сис-
темата определя какъв да е след-
ващият въпрос. Верните отгово-
ри обикновено водят до следващ 
въпрос с по-висока трудност, а 
грешните – до по-лесен въпрос.

Секцията Умения за аналитично 
писмено изразяване (Analytical 
Writing) проверява способностите 
за критично мислене и уменията за 
изразяване и представяне на идеи. В 
тази секция кандидатите разпола-
гат с общо 60 минути за две писме-
ни изложения (по 30 минути за всяко 
от тях) – анализ на ситуация и ана-
лиз на твърдение. Зададените теми 
са свързани с бизнеса или други обла-
сти. Тази част не изисква някакви 
специализирани знания по посочена-
та тема. Оценява се единствено 
способността за аналитично мисле-
не и изложение.

GRADUATE MANAGEMENT ADMISSION TEST
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„Математическата“ секция опре-
деля способността на кандидата 
да анализира и да се аргументира с 
количествени данни. Тя включва 
два вида затворени въпроси. Явор 
Стоянов, специалист, който под-
готвя за тази секция на теста, 
обяснява: „Математическите 
знания в GMAT са на ниво 10-ти 
клас по българската образова-
телна система, но начинът на 
представяне е доста различен. В 
теста има и материал, който не 
се изучава в училище. В теста 

има и материал, който 
не се изучава в учили-

ще, а логическата 
част на теста 

(Data Sufficiency) 
е уникална 
разработка в 
световен 
мащаб." 

„Езиковата“ 
секция оценя-
ва способно-

стите за въз-
приемане на 

писмени материа-
ли, за аргументиране 

и за коригиране на текст 
според нормите на стандарт-

ния писмен английски език. Необхо-
димо е ниво на английски най-вече 
за академични цели, но не един-
ствено, в областта на управление-
то и бизнеса. Тази секция съдържа 
три типа затворени въпроси. 

 • Официалната страница на 
теста е www.mba.com. Резул-
татът от GMAT e валиден 5 
години от датата на явяване. 
Най-високата оценка е 800 
точки.

GMAT в България

Интересът към GMAT в България 
постоянно нараства, като по 
данни на GMAC през 2005 г. са 
проведени 57 теста, а през 2009 г. 
– 221. Общият брой на българите 
в целия свят, които са се явили на 
GMAT през 2009 г. е 541, което 
нарежда България на 11-то място 
сред европейските държави с 
най-голям брой явили се на GMAT. 
Тази статистика показва още, че 
повечето българи, които се явя-
ват на теста, са сред пребивава-
щите в чужбина.

GMAT се провежда в лицензирани 
тестови центрове в над 100 
държави в цял свят. В България 
има един тестов център, който е 
в София, а най-близките в региона 
са в Солун, Скопие, Косово и Бу-
курещ. Важно е да се знае, че тес-
товите центрове са ангажирани 
единствено с провеждането на 
изпита и не оказват съдействие 
за регистрация или подготовка за 
GMAT. 

Регистрация за теста се прави в 
официалната страница 
www.mba.com, препоръчително 
около два месеца преди желаната 
дата за явяване на GMAT. Цената 
е 300 щатски долара, които се 
заплащат при регистрацията с 
международна кредитна карта. В 
цената на теста е включено и 
изпращането на официални резул-
тати до няколко университета. 
Избраните университети се 
посочват при явяване на теста, а 
не при регистрацията, за разлика 
от TOEFL. В края на теста кан-
дидатът получава прогнозен ре-
зултат, а официалния се изпраща 
допълнително. Необходим е един 

месец от датата на теста официал-
ните резултати да пристигнат в 
посочените университети.

Подготовка за GMAT в 
България

За да започне ефективна подготовка 
за теста, първото условие е канди-
датът да има много добро или от-
лично ниво на владеене на английски 
език. Както вече стана дума, това 
не е езиков тест. Добри познания по 
математика също биха били от 
голяма полза за успешната подго-
товка за GMAT. Практиката показ-
ва, че най-ефективният начин за 
подготовка е работа със специали-
сти – индивидуално или в група, 
съчетано със самоподготовка и 
практически упражнения.

Разбира се, на пазара има много учеб-
ници за подготовка за GMAT, но не 
всички са подходящи са самоподго-
товка. Хубавото на учебниците е, 
че те предлагат много упражнения, 
но според Явор Стоянов, преподава-
тел за математическата част на 
GMAT от школа Crack, те имат и 
няколко сериозни недостатъка: 
„Новостите в теста се отразя-
ват в учебниците с няколко години 
закъснение, а тестът се променя 
постоянно“. Опитът на Веселина 
Царева, стипендиант за висок 
GMAT резултат в Executive MBA 
програмата на Американския уни-
верситет в България, потвърждава 
това предупреждение: „Математи-
ческата част на реалния тест се 
оказа значително по-трудна от 
представеното в учебника за 
GMAT, който ползвах, който освен 
това беше и отпреди 7-8 години“. 

Разбира се, в зависимост от нивото 
на подготовка на кандидата, може 
да е достатъчно той да се яви ус-

GMAT, GRE, TOEFL, SAT, IB
bgkursove.net
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пешно на теста единствено със 
самостоятелна работа по учеб-

ници, както споделя Михаил 
Георгиев, студент в 

EMBA програмата на 
АУБ: „Подготовката 
за теста ми отне 
около 2 месеца 
самостоятелна 
работа с учебни-
ци, но аз имах 
сериозен професи-
онален опит като 

финансов мени-
джър и работният 

ми език е английски“. 
Веселина Царева се е 

подготвила „...за няколко 
месеца с учебници, от кои-

то правих всички упражнения и 
тестове. Около една седмица пре-
ди да се явя на GMAT правих при-
мерни тестове в Интернет.“ Не-
съмнено солидната основа от 
обучението є за бакалавърска сте-
пен в американски университет є е 
помогнало значително и с нивото на 
английски, и с математическите 
познания.

Други причини, които обикновено 
налагат да се работи със специа-
лист, както потвърждава и Явор 
Стоянов от школа Crack, са, че 
„GMAT е много различен от тесто-
вете, до които българите изобщо 
имат достъп по време на средно-
то и висшето си образование.“ 

Някои по-прагматични и рядко из-
тъквани ползи от курсовете са, че 
посещението на курс е доста по-дис-
циплиниращо, тъй като почти 
всички кандидати са вече работещи 
професионалисти с доста ангажи-
менти; кандидатите имат предста-
ва как се справят спрямо останали-

те курсисти; и не на последно 
място - курсовете имат начало и 
край, спрямо които може да се пла-
нира и датата на явяване на теста.

Специалистите, компетентни да 
подготвят за GMAT в България се 
броят на пръсти и за качествата 
им може да се съди по резултатите 
на курсистите им. Курсовете са 
съобразени със „свободното“ време 
на кандидатите и са основно вечер 
или в събота и неделя, и продължа-
ват около три месеца. Съществена 
разлика в цените няма, но в качест-
вото има. 

Подготовка за GMAT в 
Интернет

В Интернет могат да се намерят 
примерни тестове (www.mba.com), 
но най-полезни са интерактивните 
и реалните тестове (www.accessmba.
com), които дават обратна връзка 
за верните и грешни отговори и 
анализират грешките. Въпреки че 
Интернет често се възприема като 
неизчерпаем източник на всякаква 
информация, опитът на Михаил 
Георгиев не е удовлетворяващ. „При 
подготовката си се затрудних 
най-много от липсата на доста-
тъчно тестове в Интернет, къде-
то исках да пробвам дали съм на 
ниво.“ 

Същевременно вече има и цели кур-
сове, които се предлагат изцяло чрез 
Интернет. Една от най-съвършени-
те технологии, която може да се 
тества безплатно в www.accessmba.
com, е базирана на софтуер, който 
следи прогреса и анализира грешките 
и пропуските на обучаемия, в резул-
тат на което адаптира подготов-
ката му. Услугата е достъпна чрез 
Интернет по всяко време, което е 

тестове и сертификати

безспорно удобство. Естествено, 
най-добрият вариант е и когато на 
разположение е и специалист, който 
да отговаря на въпросите ви и да ви 
напътства. Цената на Интернет 
курс, достъпен 24/7, е два пъти по-
висока от тази на предлаганите 
традиционни курсове в България, но 
услугата има и своите предимства. 

С какво GMAT затруднява 
българите най-много?

Специалистите подчертават, че 
всичко е строго индивидуално и 
зависи от уменията на всеки отде-
лен кандидат. Основната трудност 
е с формата на теста. За Михаил 
Георгиев най-полезното при подго-
товката му е било „...да свикна с 
идеологията на теста – принуден 
си да мислиш бързо, да се фокуси-
раш точно върху проблема.“ 

Важно е да се знае и че GMAT не е 
запазена територия за завършили 
бакалавърски или магистърски про-
грами по икономически или упра-
вленски специалности. Всеки желаещ 
да се обучава в МВА програма, бил 
той филолог, доктор по медицина, 
инженер, технолог по храните или 
друг специалист, може да се яви на 
GMAT. Най-добрият подход към 
GMAT е той да се възприеме като 
подготовка за успешно обучение в 
МВА програма, а не като препят-
ствие към нея. Мотивиращ е и фа-
ктът, че много университети пре-
доставят частични стипендии или 
отстъпки от таксата за обучение в 
зависимост от резултатите на 
GMAT, така че инвестицията ви в 
подготовка, би могла да се изплати 
още при приема в МВА програма. •

материал на Ани Димитрова 

GMAT, GRE, TOEFL, SAT, IB
bgkursove.net
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БРИТАНСКАТА ДИПЛОМА 
ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 
„A LEVEL“ В БЪЛГАРИЯ

Представяме ви още една международно призната ди-
плома за средно образование, която можете да получи-
те в България – британската Advanced Level General 

Certificate of Education, по известна като „A Level“. Този серти-
фикат се издава след двугодишно обучение (11-ти и 12-ти клас) 
и успешно полагане на изпити. A Level осигурява задълбочени 
знания в избрани от ученика области, които са необходимо-
то входно ниво за университет. Програмата е на University of 
Cambridge International Examinations (CIE), www.cie.org.uk. Това е 
най-голямата организация в света, която предоставя междуна-
родни квалификации за възрастовата група от 14 до 19 години. 
CIE е нестопанска организация, част от University of Cambridge. 
Обучение за A Level се провежда в над 125 държави в света, сред 
които и България, а изпитните материали се оценяват от CIE.

Квалификацията А Level е призната от много университети и работо-
датели в света. В България А Level e известна като изискване и често 
като „гаранция“ за прием в най-добрите университети във Великобри-
тания. Тя се признава и при кандидатстване в много други държави, 
както за прием в университет, така и като академични кредити, 
които приемащият университет може да признае и по този начин 
студентът да съкрати продължителността на обучението си. Тези, 
които избират A Levels в България, обикновено категорично са се насо-
чили към университети в чужбина и най-вече във Великобритания. 

Обучението за A Level се състои от 
две части - AS (Advanced Subsidiary) (в 
11-ти клас) и A2 (в 12-ти клас), като в 
края на всяка година се държи изпит. 
AS е отделен сертификат, който се 
придобива след успешно положен из-
пит и на практика е половината от A 
Level. За AS учениците избират 4 пред-
мета в съответното направление, с 
което възнамеряват да кандидат-
стват за университет. Във втората 
година (А2) обикновено учениците се 
фокусират върху три от предмети-
те, но може да продължат и с четири-
те от AS, за да натрупат максимално 
задълбочени познания. В България се 
предлага обучение в направленията 
Бизнес, Икономика, Математика, 
Английска литература, Психология, 
Социология, История, Биология, Хи-
мия, Физика, а пълният списък и учеб-
ните програми по направления е публи-
куван в Интернет страницата на 
CIE, www.cie.org.uk/qualifications/
academic/uppersec/alevel/subjects#. Изпи-
ти се провеждат два пъти годишно – 
през юни и през ноември. Резултатите 
се обявяват съответно през август и 
през януари.

Изпитите по отделните предмети се 
оценяват от А до Е (в низходящ ред) и 
в точки. Предметите, изучавани в 
12-ти клас (A2) носят по максимум 600 
точки, а тези в 11-ти клас (AS) – по 
максимум 300 точки. От 2010 г. в 
скалата за оценяване на изпитите в 
12-ти клас (А2) е въведена допълнител-
на оценка – A* (най-висока). Учениците 
полагат изпит по даден предмет и 
през двете години, съответно на ниво 

средно образование
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AS и A2. Всеки модул завършва с 
изпит и курсова работа.

За ориентация, най-престижните 
университети във Великобритания, 
Оксфорт и Кeймбридж, изискват 
оценки минимум AAB. За прием в 
специалност Медицина в британски 
университет – обикновено е доста-
тъчно да имате AAB в съответно-
то направление. Много от универси-
тетите изискват CCC, но като се 
има предвид повишената конкурен-
ция, със сигурност по-високите 
резултати биха били по-полезни.

А Level в България можете да получи-
те на две места – Darbi College и 
Международна гимназия „Златар-
ски“. Обучението се провежда изця-
ло на английски език. Кандидатства-
нето за прием става в 10-ти клас. 
Обикновено училищата имат изис-
кване за минимален успех към момен-
та на кандидатстване минимум 
Много добър (5). Те провеждат и 
тест, с който определят нивото 
на владеене на английски език. Но 
може би най-важният критерий е 
мотивацията на ученика за обучение 
в програмата A Level, тъй като то 
е много интензивно, а като се доба-
ви и фактът, че е изцяло на англий-
ски език, натоварването наистина 
освен академичен потенциал изисква 
и отдаденост. 

Обучението за A Level трябва да е 
решение на цялото семейство, тъй 
като освен тежката програма, то е 
и много сериозна инвестиция. Цена-
та за една учебна година в тази про-
грама в България за български гражда-
ни е между 5 500 и 7 200 евро.

Един общ съвет към всички, които 
ще се насочат към обучение за меж-
дународна диплома за средно образо-
вание. Преценете добре с каква цел 
искате тази диплома и проверете 
как тя ще бъде приравнена в Бълга-
рия. A Level, както и International 
Baccalaureate, която ви предста- 
вихме в брой октомври 2010, са 
много интензивни програми. Дори за 
амбициозните е трудно да ги съче-

таят с обучение по българската 
програма, за да могат да получат и 
българска диплома за средно образо-
вание. Някои смятат, че инвестици-
ята, както финансова, така и на 
усилия, е прекалено сериозна, за да се 
пожертва със следване в универси-
тет в България. Затова, избирайки 
обучение за международна гимназиал-
на диплома до голяма степен вече са 
предопределили дестинациите за 
висшето си образование. Дано берем 
плодовете от тяхната сериозна 
академична подготовка и 
професионализъм и в България, ма-
кар и след десетина години. •

материал на Илиана Гюлчева-Бобова
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езикови курсове

Английски езикови 
сертификати  
от Британика

Наблюдава ли се през последни-
те години по-голям интерес към 
курсове по английски език?

В съвременния свят повечето 
ученици, както и възрастни, имат 
нужда да говорят на английски. 
Английският вече дори не е втори 
език, той се превръща в първи език, 
като интернационално средство за 
комуникация. Съвсем отговорно 
мога да кажа, че броят на хората, 
които искат да се включат в под-
готвителни курсове за сертифика-
ти, нараства с всеки изминал ден. 
Най-често хората идват в нашите 
филиали, заявявайки твърдо: „Ние 
искаме сертификат.“ Има съвсем 
логична причина нещата да се случ-
ват по този начин. Ученици, студен-

ти, възрастни - всички осъзнават 
необходимостта да притежават 
сертификатите на Кеймбридж, 
било защото планират да учат в 
чужбина – бакалавърска или магис-
търска степен, било защото рабо-
тят в големи международни компа-
нии, където английският е работен 

език. Едно е ясно, сертификатът е 
единственото средство, с което 
могат да постигнат това желание. 
С други думи, сертификатите на 
Кеймбридж отварят широко врати 
както в професионален, така и в 
чисто академичен план.

Кои са най-разпространените и 
признати сертификати?

Като оторизиран изпитен цен-
тър на Cambridge University, в Бри-
таника предлагаме целия спектър 
от подготвителни курсове за всич-
ки сертификатни нива. При нас 
работят квалифицирани преподава-
тели, на които това им е призва-
ние, а не просто работа. Всички 
ние сме подготвени с редица семи-
нари и допълнителни курсове, за да 
можем адекватно да посрещаме 

нуждите на курсисти, които искат 
да бъдат подготвени успешно за 
сертификатите на Cambridge, така 
че да могат да изкарат най-висока-
та оценка. 

Как протича подготовката на 
курсистите по време на един 
такъв подготвителен курс?

Първо, може би е добре да кажа, 
че ние предлагаме различни по про-
дължителност курсове. Предлагаме 
годишно обучение, което стартира 
в началото на октомври и завърш-
ва май месец, и готви курсистите 
за юнска или майска сесия. Това е 
осем месечен курс, който им дава 
възможност да се подготвят мно-
го внимателно за самия изпит. 

С какво този курс е по-добър от 
останалите и какви програми 
включва?

Годишният ни курс включва широк 
спектър от допълнителни безплат-
ни програми. Безплатни седмични 
консултации, които са предназначе-
ни за курсисти, които по една или 
друга причина са пропуснали заня-
тия, давайки им възможност да 

ВИЗИТКА

Елена Георгиева е академичен мениджър на сертификатни програ-
ми и дългогодишен преподавател в Британика по сертификатните 
нива FCE, CAE, CPE и IELTS. Тя има международно признатите сер-
тифкати за преподаване на английски език CELTA и DELTA и богат 
опит в чуждоезиковото обучение.
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работят индивидуално с преподавател. Exam skills 
пък цели да подготви курсистите основно и предим-
но върху ефективни стратегии за успешно полагане 
на изпита. Целта е курсистите да интернализират и 
автоматизират практични умения как да подхождат 
към изпитните задачи. Като преподаватели ние пред-
лагаме различни съвети как да се чете, как да се от-
крие ключовата информация в текста, как да се чете 
между редовете и т.н. Препоръки, които са от изклю-
чително значение в деня на изпита. Друга от безплат-
ните допълнителни програми, които само ние предла-
гаме, е Reading Circle. В нея даваме възможност на 
курсистите да се докоснат до автентична литерату-
ра на модерни автори. Това е една интегрирана програ-
ма, естествено изцяло на английски език, която цели да 
развие едновременно всички езикови умения. Drama 
Circle е друга допълнителна програма, която предлага-
ме. В нея даваме възможност на ученици, които имат 
желание да реализират актьорските си умения, да се 
развиват в тази насока, упражнявайки и знанията си по 
английски език. 

Кажете няколко думи и за останалите курсове по 
английски на Британика.

Интензивното ни обучение е насочено към хора, кои-
то търсят кратки пътища за успешна подготовка. За 
тях се предлагат 1,3 и 5 месечни курсове. Когато един 
такъв кандидат дойде при нас, най-напред му се дава 
безплатен тест за определяне на езиковото ниво, 
който има за цел да го постави в едно от нивата по 
общата международна езикова рамка. Веднъж направен, 
този тест ни ориентира в какво ниво попада кандида-
тът. За да добият обаче бъдещите курсисти ясна 
представа къде се справят по-успешно и къде имат 
нужда от допълнителна работа, ние предлагаме и до-
пълнителен тест, наречен „Course designer“. Той пред-

ставлява диагностичен 
тест, който изцяло е конструиран по 

формата и на нивото на реалния изпит, който ги оч-
аква. Цената му е 39 лв., като включва 5-те секции и 
представлява пробен изпит. Основната му цел е да 
ориентира самия кандидат и да му даде възможност 
да види в коя секция се чувства уверен и къде има 
нужда от повече работа. На тази база се провежда 
консултация с кандидата, в която обсъждаме колко 
време ще му бъде нужно и къде трябва да наблегне в 
подготовката си, за да изкара максимално добра оцен-
ка. Това би могло да бъде едномесечен курс, ако канди-
датът има много добри умения и има нужда да рабо-
ти само в една от секциите, или подготовка 
единствено по формата на изпита. Тримесечният 
курс е за кандидати, които имат нужда да се подгот-
вят по-сериозно върху повече от една изпитна секция 
и т.н. Следващият „Course designer“ изпит ще се про-
веде на 26-ти и 27-ми февруари. Можете да се запише-
те за „Course Designer” във филиалите на Британика 
до 21-ви февруари 2011г.

Какво ще пожелаете на всички настоящи и бъдещи 
курсисти в Британика?

На всички настоящи курсисти пожелавам повече 
увереност в техните възможности, защото съвмест-
ната им работа с техните преподаватели ще ги под-
готви адекватно за успешно полагане на изпита. На 
нашите бъдещи курсисти бих искала да пожелая да 
изпробват нашата изпитана формула за успешна под-
готовка за сертификатите на Кеймбридж, защото 
това ще ги направи по-конкурентоспособни и по-само-
уверени в академичен и професионален план. 
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London School of Business 
and Finance предлага на 
всеки безплатно онлайн 
MBA лекции

London School of Business 
and Finance (LSBF) наско-
ро обяви новия си подход, 

който ще направи достъпни 
материалите при висококачест-
вените MBA курсове само с едно 
кликване на мишката. Напълно 
безплатно студенти от целия 
свят ще могат да се регистрират 
за достъп до лекциите. Акре-
дитирано от Университета в 

Уелс, студентите ще заплащат 
нещо единствено от момента, 
в който решат да продължат 
към формална акредитация 
(тоест да положат изпитите). 

Основателят на LSBF, Aaron 
Etingen, казва по вре�е на от�по вре�е на от�
криването: „По-рано тази година 
Бил Гейтс твърдеше: ‘След 5 години 
ще можем да намираме най-добри-

те лекции в света безплатно в 
Интернет...’. Отчасти той беше 
прав – нашето обявление днес след-
ва много бързо неговата идея. LSBF 
Global MBA™ започва днес”. Датата 
е 23-ти декември 2010 г. 

Заедно с LSBF Global MBA™ хората 
ще имат безплатен достъп до он-
лайн лекции на университетски 
преподаватели и панелни групи за 

ТОЗИ  
РЕВОЛЮЦИОНЕН 

ПОДХОД В 
ОБУЧЕНИЕТО 

ЗАВИНАГИ ЩЕ 
ПРОМЕНИ 

НАЧИНА, ПО 
КОИТО ХОРАТА ЩЕ 
ПРЕПОДАВАТ, УЧАТ 
И ПОЛУЧАВАТ MBA 
СТЕПЕНИ – ТОВА Е 

САМО ПЪРВАТА 
КРАЧКА.
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Три студия в лондонския кампус на 
LSBF непрекъснато записват непрес- непрекъснато записват непрес-непрекъснато записват непрес-
танно обновяващия се учебен мате-
риал в съответствие с новостите 
в бизнеса. 

„Исторически погледнато има ис-
тински бариери пред хората да 
намерят време за изкарването на 
MBA. Нашият нов продукт използва 
платформата на Facebook. Очаква-
нията ни са за повече от 500 000 
участника през първата година и 
това е консервативната оценка. 
Преди 7 години имахме 4 студента 
в Hyde Park Corner, тази година 
имаме оборот от 100 млн. паунда с 
12 000 студенти в кампуси по целия 
свят. Виртуалният свят е трудно 
предсказуем, но това, което знаем 
е, че той ще промени образование-
то завинаги!”

Facebook беше избран като най-голя- беше избран като най-голя-
мата социална мрежа с осъзнаване-
то, че традиционната концепция за 
бизнес училище се възприема за оста-
ряла с десетилетия и академично 
изхабена.

 Aaron Etingen казва: „Има огро-„Има огро-
мен потенциал в пазара за онлайн 
обучението. Facebook е истинска 
част от живота на хората и чувст-
вайки се социално отговорни ние 
искаме да промотираме достъп-
ността до знанието. Приложение-
то на LSBF Global MBA™, което 
беше разработено за нас от бивши 
служители на Google, предоставя 

дискусии, включително добре позна-
тите големи имена от бизнеса като 
партньорите от Accenture Manage-Accenture Manage- Manage-Manage-
ment Consulting and Deloitte, генерал- Consulting and Deloitte, генерал-Consulting and Deloitte, генерал- and Deloitte, генерал-and Deloitte, генерал- Deloitte, генерал-Deloitte, генерал-, генерал-
ния директор на Royal Navy Leader-Royal Navy Leader- Navy Leader-Navy Leader- Leader-Leader-
ship Academy и маркетинг директора 
във Viagogo.

Този революционен подход „пробвай, 
преди да платиш” предлага две уни-
кални предимства: първо, това 
означава, че тези, които се интере-
суват от усвояването на бизнес 
умения вече могат да го постигнат 
с помощта на някои от най-добри-
те лектори през този иновативен, 
но и добре познат канал – Интер-

нет, при това без заплащане; и вто-
ро, тези, които искат да учат за 
MBA квалификация могат да тест- квалификация могат да тест-квалификация могат да тест-
ват едновременно качеството на 
този продукт и собствените си 
способности и интереси, преди 
каквито и да било финансови об-
вързвания. 

„Дори ако човек не реши да преми-
не към формална акредитация, LSBF 
Global MBA™ ще помогне на студен-
тите в областта на бизнеса да са 
конкурентоспособни на световния 
пазар”, казва Aaron Etingen. 

MBA обучение, оценено от Универ-
ситета в Уелс. Това е първата он-
лайн MBA, която ще бъде безплатна 
за всички до момента на евентуал-
но решение за получаване на квали-
фикация от студента.”

И докато към момента за придоби-
ване на квалификацията все още е 
необходимо да имаш степен бакала-
вър и 5 години професионален опит, 
то акредитираният LSBF Global 
MBA™ ще предлага 100 часа безплат-™ ще предлага 100 часа безплат-
ни уроци, достъпни за всички по-
требители, в това число и 80 часа 
видео съдържание с висока резолю-
ция. За разлика от всички други 
MBA програми, не се изискват ни- програми, не се изискват ни-, не се изискват ни-не се изискват ни-
какви такси, което позволява на 
студентите да пестят за изпити-
те или да платят, когато за тях е 
удобно. 

За повече информация,  
моля посетете www.lsbf.org.uk или 

пишете на cee@lsbf.org.uk 

Приложението на LSBF Global MBA™ е 
достъпно на интернет адрес: 

www.facebook.com/LSBFGlobalMBA
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специалност във фокус

Какво е  
бизнес администрация?

Бизнес е терминът, който навлезе 
в нашия речник с промените от 
преди двадесет години, за да обеди-
ни в себе си всяка комерсиално 
мотивирана дейност. Под бизнес 
разбираме всяко начинание, което 
си е поставило за цел реализиране-
то на печалба. Администрация 
пък най-общо казано е система от 
хора (или структури), които из-
вършват изпълнително-разпоре-
дителни дейности. Събирайки 
едното с другото, можем да дефи-
нираме понятието бизнес админи-
страция като системата от хора 
или структури, която управлява 
процесите във всяка комерсиална 
дейност, както и като наименова-
ние на самия процес. Друга дефини-
ция гласи, че бизнес администраци-
ята е универсално организиране и 
управление на хора и ресурси, кое-
то търси най-ефективния път 
към постигането на конкретни 
бизнес цели. 

Бизнес администрация
Има специалности, които са обект на сериозен и непрестанен интерес от страна на 
кандидат-студентите в цял свят. Тези специалности обикновено подготвят кадри за 
ключови професионални сектори и са един вид обещание за успешна бъдеща реализация. 
Бизнес администрация е такава специалност. Реалностите са такива, че придобиване-
то на основни бизнес знания е належащо за упражняването на все повече професии, а  
висшите училища просто отговарят на търсенето. 
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студентски живот

Бизнес администрация

Специалност  
Бизнес администрация

Бизнес администрация е една от най-разпространените специалности 
във висшите училища. На практика няма образователна институция, с 
изключение на строго профилираните в области, които не извеждат 
бизнеса на преден план (доколкото изобщо има такива), която да не 
предлага тази специалност или производни на нея.

Сложните взаимовръзки между различните аспекти от бизнес 
дейностите и съответните бизнес специалности във висшите учили-
ща са в основата на това Бизнес администрацията някъде да се пред-
ставя и като цялостно академично направление. При всички случаи на 
тази специалност може да се гледа като на първата стъпка, базисната 
основа на образованието в областта на бизнеса от най-общ тип. По-
следното е много важно, защото с бакалавърска степен по Бизнес адми-
нистрация по същество имате един фундамент, който е добре да се 
развие с конкретна специализация в някоя от основните направления 
като мениджмънт, финанси, маркетинг, човешки ресурси, счетовод-
ство или в някой конкретен отрасъл на икономиката или индустрия-
та. 

Бакалавърската диплома по Бизнес администрация на практика ще ви 
направи кадър от нисшия и средния ешалон в бизнес компаниите, а с 
магистърска степен в по-тясно специализирана област, и най-вече попу-
лярната Master of Business Administration MBA, вече можете да търсите 
високо кариерно развитие и заемането на ключови и отговорни 
постове. Тази специалност е с висока практическа ориентираност, 
което предполага, че обучението трябва да включва сериозна практиче-
ска работа извън лекционната форма на преподаване. Бакалавърската 
степен по Бизнес администрация най-често се получава след обучение 
от 3-4 години, а магистърската МВА – 1-2 години.  
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Какво се изучава в специал-
ност Бизнес администрация
Тук нещата естествено могат да се 
различават според програмата във 
всяко висше училище и според всяка 
държава, но основното ядро на изу-
чаваните академични дисциплини в 
бакалавърските програми обикнове-
но включва: счетоводство, право, 
икономика, финанси, мениджмънт, 
маркетинг, информационни системи 
и статистика. Отново напомняме, 
че получените знания в съответни-
те области са от общ тип, а магис-
търската степен е това, което ще 
ви направи тясно профилиран 
специалист с по-задълбочени знания 
и по-високи умения.   

Към кого е насочена 
тази специалност

Бизнес администрацията е за хора, 
които се интересуват от: икономи-
ческите лостове и процеси; от начи-
ните, по които функционира бизне-

сът; от работата с компютър и 
бази данни; от работата в екип и 
общуването с хора. От желаещите 
да изучават тази специалност се 
очаква да изучават чужди езици и да 
придобиват общи базисни познания 
върху нормативно законовата уред-
ба, касаеща функционирането на 
бизнеса.   

Къде можете да работи-
те със специалност Биз-
нес администрация

Завършилите тази специалност 
могат да работят във всяка сфера 
на частния и обществения сектор 
на икономиката; в бизнес компания 
от всеки тип и във всеки сектор, в 
банки, застрахователни компании, 
инвестиционни фондове, в държав-
ната и общинската администрация. 
Най-често заеманата в частния 
сектор първа позиция на завършили-
те тази специалност с бакалавърска 
степен е „Офис мениджър”. Това 

първо стъпало предполага извървя-
ването на сериозен път в йерархия-
та на фирмата, който, както споме-
нахме, е труден без магистърска 
специализация и по-тясно профили-
ране. Истина е, че позициите на 
завършилите тази специалност 
често се заемат от хора с различен 
тип образование, най-често нещо в 
областта на икономиката, но поня-
кога нещо съвсем различно, което 
прави конкуренцията още по-голя-
ма. Ето защо горещо препоръчваме, 
когато избирате висше училище да 
се целите в най-доброто и по въз-
можност не излизайте на пазара на 
труда само с бакалавърска степен. 
Не си правете илюзии, че с такава 
диплома от някой световно неизвес-
тен университет или колеж в чуж-
бина ще впечатлите работодателя. 
Вашите козове трябва да са диплома 
от престижно учебно заведение, 
магистърска степен след бакалавър-
ската и владеенето на езици.     

специалност във фокус
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специалност във фокус

За да направите избор за висше училище в България, от кое-
то да получите образование по специалност Бизнес админи-
страция, можете да използвате Рейтинговата система на 
висшите училища и да видите кои са оценени най-добре в 
професионални направления икономика и администрация и 
управление. Имайте предвид, че в българските висши учили-
ща се предлага и специалност Стопанско управление, която 
се приема за еквивалентна на Бизнес администрация. Така е в 
СУ „Климент Охридски”, Стопанска академия „Димитър 

КЪДЕ ДА УЧА В БЪЛГАРИЯ?КЪДЕ ДА УЧА В БЪЛГАРИЯ?

Ценов“, Свищов, Пловдивския университет „Паис-
ий Хилендарски”, Химикотехнологичен и металурги-
чен университет, София, Великотърновски универ-
ситет „Св. св. Кирил и Методий“, Югозападен 
университет „Неофит Рилски“, Благоевград, Варнен-
ски свободен университет „Черноризец Храбър”, 
Русенски университет „Ангел Кънчев”, Универси-
тет „Професор д-р Асен Златаров“, Бургас, Лесоте-
хнически университет, София.

Университет Специалност
Език на  
преподаване

Степен
Продължител-
ност

Университет за национално и 
световно стопанство

Бизнес администрация
Магистърски специализации по: 
здравен мениджмънт;
управление на качеството; 
бизнес комуникации

български
бакалавър, 
магистър

4 години бакалавър
1-2 години  
магистър

Висше училище по застрахо-
ване и финанси, съвместни 
програми с University of 
Sheffield

Бизнес администрация с профил: 
Бизнес маркетинг Бизнес ме-
ниджмънт, Бизнес счетоводство 
и финанси

английски език

бакалавър 4 години

Маркетинг, реклама и връзки с 
обществеността
Бизнес мениджмънт и техноло-
гии

магистър 2 години

Икономически университет, 
Варна

Бизнес администрация български магистър 1-2 години

Американски университет в 
България

Бизнес администрация английски език
бакалавър, 
магистър

3 г. бакалавър

Нов български университет Бизнес администрация български
бакалавър, 
магистър

4 г. бакалавър
2 г. магистър

Международно висше бизнес 
училище

Бизнес администрация
български,  
английски

бакалавър, 
магистър

4 г. бакалавър
2 г. магистър

Европейски колеж по икономи-
ка и управление, Пловдив

Бизнес администрация
професионален 
бакалавър

български 3 години
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КЪДЕ ДА УЧА В ЧУЖБИНА?КЪДЕ ДА УЧА В ЧУЖБИНА?

избраната програма по Бизнес администрация, доколко е 
застъпена практическата част в обучението, предвиж-
дат ли се стажове, какви са вариантите за магистърски 
програми след бакалавърската степен – неща, които 
могат да имат пряко отношение към бъдещата ви 
кариера. Международният характер на тези програми е 
в основата на това, че можете да ги изучавате на ан-
глийски в много неанглоезични държави. Кандидатства-
нето е както в повечето други специалности по доку-
менти и с езиков сертификат. За прием в МВА програми 
обаче се изисква професионален опит и издържан GMAT 
(Graduate Management Admission Test). 

 • Повече за него можете да научите на 
 www.mba.com и www.gmac.com

специалност във фокус

Когато търсите в класации, имайте предвид, че 
Bachelor of Business Administration (BBA) най-често е 
четиригодишна бакалавърска програма, която завършва 
със съответната степен и е от направление business 
studies, под което често класират най-добрите висши 
училища за бизнес науките като цяло. Също така, бака-
лавърски програми по Бизнес администрация се предла-
гат и с някаква насока още на това ниво. 

Например ВВА in Management, BBA in International 
Business и т.н. Когато търсите тази специалност във 
висше училище в чужбина, фокусът ви трябва да е вър-
ху най-престижните от тях и най-вече върху специали-
зираните Бизнес училища (Business Schools), самостоя-
телни или част от големите образователни 
институции. Веднъж спрели се на конкретно висше 
училище, добре е да проучите какво ще изучавате в 



28|ОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЧУЖБИНА

Най-често предлаганите специализации след бакалавърска степен са с про-
фил:

 • Accounting

 • Entrepreneurship

 • Finance

 • Human Resource Management

 • International Business

 • Legal Studies

 • Management

 • Management information systems

 • Marketing

 • Operations management

 • Supply chain management

 • Tourism management

Реално програмите по Business Administration почти винаги се предлагат с 
някой от тези профили и сравнително рядко се срещат просто като ВВА. 

 • За проучването на най-добрите бизнес училища за бакала-
върски, магистърски и МВА програми, можете да използвате тези 
сайтове: 
www.mba.com
www.topmba.com
www.businessweek.com
www.forbes.com
www.ft.com
www.mbaassociation.org
www.mbaprograms.org
www.aboutbusinessschools.com

Какво трябва да знаете за бизнес училищата?

Както се подразбира от името им, това са специализирани в бизнес обра-
зованието институции, които предлагат дипломи с бакалавърска, магис-
търска и докторска степен. Бизнес училищата, но най-добрите от тях, са 
оптимален вариант за обучение по Бизнес администрация. 

Приемът в тях е по документи, изискват се есета и  резултати от GMAT 
за магистърски и МВА програми. В топ бизнес училищата средната оценка 
от GMAT на приетите  е 700 точки при максимално възможни 800. Най-
често тестът се покрива с резултати между 400-600 точки. 

Бизнес училищата поддържат тесни връзки с бизнеса, което е в плюс за 
студентите, които чрез различни практики по-лесно могат да намерят 
работа след завършване.

Когато избирате специалност е добре да направите следното:  

 • прочетете добре на страницата на избраното бизнес училище какви 
програми се предлагат;

 • ако имате възможност посетете го на място или на изложение, за да 
добиете по-задълбочена представа;

 • опитайте да направите контакт с администраторите на програмата, 
която сте си харесали, убедете се, че това искате да изучавате.

Великобритания
Най-добрите висши училища за 
Business studies според  
www.thecompleteuniversityguide.
co.uk

1. Cambridge  

2. Imperial College London  

3. Bath  

4. London School of Economics  

5. Warwick  

6. Loughborough  

7. St Andrews  

8. Lancaster  

9. City  

10. Nottingham  

11. King’s College London  

12. Leeds  

13. Durham  

14. Exeter  

15. Aston  

16. Strathclyde  

17. Southampton  

18. Manchester  

19. Sheffield  

20. Birmingham

Най-добрите биз-
нес училища в САЩ:

1. Harvard Business School 

2. Stanford

3. University of Pennsylvania 
(Wharton)

4. Northwestern (Kellogg) 

5. Columbia 

6. Duke (Fuqua) 

7. Virginia (Darden) 

8. MIT (Sloan) 

9. University of Chicago 

10. University of Michigan

В САЩ колежите предлагат и дву-
годишни програми  Associate degree in 
Business administration, които обаче 
са предназначени за заемането пре-
димно на секретарски длъжности и 
такива от най-ниските нива на 
йерархията в бизнес компаниите. С 
такъв тип диплома годишната 
заплата, която бихте печелили в 
САЩ е около 30 хил. долара.

специалност във фокус
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Най-добрите бизнес училища в Европа според Financial Times:

 • 1. HEC Paris 

 • 2. London Business School 

 • 3. Insead 

 • 4. IMD 

 • 5. IE Business School 

 • 6. Iese Business School 

 • 7. Rotterdam School of Management, Erasmus University 

 • 8. EM Lyon Business School

 • 9. Esade Business School 

 • 10. Vlerick Leuven Gent Management School

Програми по Бизнес администрация 
в холандски висши училища:

Универси-
тет

Специалност
Език на  
препода-
ване

Степен
Продъл-
жител-
ност

University of 
Twente

BSc in International 
Business 
Administration

холандски,  
английски 

бакалавър 3 години

University of 
Groningen

MSc in Business 
Administration

холандски,  
английски 

магистър 1 година

VU University 
Amsterdam

MSc in Business 
Administration

холандски,  
английски 

магистър 1 година

Saxion 
University of 
Applied 
Sciences  

BBA in International 
Business & 
Management 
Studies

английски бакалавър 4 години

Erasmus 
University 
Rotterdam

BSc in International 
Business 
Administration

английски бакалавър 3 години

МВА
Броят ни от април 2010 г. беше с водеща тема МВА (Master of Business 
Administration), магистърската програма по Бизнес администрация с раз-
лични области на специализация. Тук набързо ще припомним някои неща. 

 • Полезни сайтове за проучване на МВА програми:
www.mba.com
www.topmba.com
www.businessweek.com
www.forbes.com
www.ft.com
www.mbaassociation.org
www.mbaprograms.org
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Това са най-добрите бизнес  
училища за МВА 
според www.topmba.com

 • IESE Spain 

 • ESADE Business School Spain   

 • HEC, France   

 • IE Business School, Spain   

 • IMD, Switzerland   

 • INSEAD, France   

 • London Business School, UK  

 • RSM Erasmus, Netherlands

 • Said Business School, UK   

 • SDA Bocconi, Italy   

Такси

Колко ще платите за обучение по 
тази специалност няма да зависи от 
самата нея, а от конкретното учеб-
но заведение и държавата, в която 
ще учите. От вашия избор зависи 
дали ще получите диплома от уни-
верситет, в който обучението е 
безплатно, или ще платите сериоз-
на сума в престижно висше учили-
ще. Едно е ясно, магистърската 
степен и особено МВА дипломите 
се таксуват. МВА програмите са 
част от най-скъпото образование в 
света изобщо. А срещу сума от 500 
до 15 000 евро на година можете да 
се обучавате в най-добрите универ-
ситети във всяка държава от воде-
щите образователни сили, с изклю-
чение на САЩ и Канада.

Бизнес администрация не просто е 
една от най-разпространените и 
желани образователни програми в 
света, тя е нарицателно за базисно-
то обучение в бизнеса в най-общ вид. 
Тя е за хора, които се интересуват 
от кариера в бизнеса, и се предлага в  
бизнес училища и университети 
като различни по разновидност 
програми, обединени най-често под 
термина business studies. Бакалавър-
ската степен по тази специалност е 
вариант за начало на кариера, магис-
търска програма с тясна специализа-
ция или МВА дипломата вече прида-
ват на този тип обучение завършен 
вид и са атестат за най-доброто, 
което може да се получи като обра-
зование в тази област.  

материал на Ивайло Ганчев

специалност във фокус
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обучение във Великобритания

АКТУАЛНОТО 
ОТ ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

Въпреки протестите 
на студентската 
общност в Обе-

диненото кралство, 
покачването на таксите 
във висшите училища 
изглежда неизбежно. Към 
момента няма никакви 
индикации за обрат в 
събитията, тъй като 
законът беше приет, 
което принуди Нацио-
налния студентски съюз 
да търси други варианти 
за въздействие върху 
ситуацията. На дневен 
ред е призив фокусът на 
протестите да се измес-
ти от правителство-
то и да се насочи към 
университетите, които 
да бъдат убедени да не 
повишават драстично 
таксите, както вече е 
предвидено.Студентска-
та организация остава на 
принципната си позиция, 
че не одобрява законовите 
решения за допустимо 
трикратно повишаване 
на студентските такси и 
започва лобиране в среди-
те на университетските 
управи, които в следващи-
те месеци ще трябва да 
вземат решение точно с 
колко ще се повишат те.

Правителството на Шот-
ландия вече отчита удвоя-
ване на броя на чуждестран-

ните студенти от ЕС, които са 
се записали в шотландски висши 
училища, за да се възползват 
от безплатното образование в 
тях, което утежнява приема на 
местните кандидат-студенти и 
налага увеличаване на инвестици-
ите в държавно финансираните 
образователни институции.

„Университетските шефо-
ве трябва да обуздаят 
увеличението на запла-

щането си”, под това заглавие 
вестник „Гардиън” публикува 
материал за заплащането на уп-
равленските кадри в университе-
тите в Обединеното кралство. 
От изнесените данни става 
ясно, че въпреки финансовата 
криза, предвидените бюджетни 
съкращения и протестите срещу 
въвеждането на по-високи такси, 
висшата администрация в уни-
верситетите получава над 10% 
увеличение на възнаграждението 
си, което на година се движи око-
ло 200-300 хил. британски лири. 
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обучение във Великобритания

Според материал на ВВС, 
позоваващ се на данни от 
UCAS, 210 хил. студен-

ти няма да намерят място в 
университетите в Обединено-
то кралство през следващата 
академична година. Конкурен-
цията за прием във висшите 
училища става все по-сериозна. 

Класацията на висшите 
училища в Обединеното 
кралство, според „Гардиън” 

(www.guardian.co.uk), показва, че 
в челната десетка не са настъ-
пили значителни промени, с 
изключение на позицията на 
Lancaster University, който бележи 
напредък с десет места и влиза 
в първите десет институции.

 1 (1) Oxford 

2 (2) Cambridge 

3 (4) Warwick 

4 (3) St Andrews 

5 (6) UCL 

6 (16) Lancaster University 

7 (8 Imperial College 

8 (5) London School of 
Economics 

9 (10) Loughborough 

9 (11 York 

Най-добрите специали-
зирани висши училища 
за 2011 г. според ка-

чественото преподаване.

1 Courtauld Institute 

2 Conservatoire for Dance and 
Drama 

3 Royal Academy of Music 

4 Guildhall School of Music and 
Drama 

5 Trinity Laban Conservatoire 

6 Central School of Speech and 
Drama 

7 Royal Scottish Academy of Music 
and Drama 

8 Buckingham 

9 Royal College of Music 

10 St Mary’s UC, Belfast 

източник: www.guardian.co.uk

Организацията за центра-
лизирано кандидатстване 
във висши училища в 

Обединеното кралство /UCAS/ 
напомня, че тези, които не са 
успели да подадат документите 
си до 15-ти януари, стандарт-
ния срок, имат възможност 
да подадат своите заявления 
до 30-ти юни и да участват в 
късния прием. До 24-ти март все 
още се приемат документи за 
прием по специалности в облас-
тта на изкуствата и дизайна.

Счетоводната компания 
KPMG поема таксите на 
75 студента в Durham 

University по бакалавърска про-
грама Счетоводство, които 
поемат ангажимент да участ-
ват в 6-годишна програма на 
компанията, която предвижда 
обучението в университета да се 
съвместява с работа за фирмата 
и получаването на допълнителна 
професионална квалификация в 
областта на счетоводството. 

материал на Ивайло Ганчев  

/изготвен от чуждестранния печат/
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Невероятната възможност  
Tilburg University

КАК ПОНЯКОГА СЕ РАЖДА РЕШЕНИЕТО ДА 
УЧИШ В ЧУЖБИНА И КАКВО СЛЕДВА ПОСЛЕ

да отида там, че това е мястото за мен. Заех се с обстойно 
проучване, с цел да разбера колкото се може повече за страна-
та, оставяйки настрана туристическата информация. 

Правото си остана моя страст и естествено търсех такива 
програми. Когато кандидатствах, не беше възможно да уча 
право в Tilburg University, защото нямаше действаща програма 
на английски. Единствената алтернативна беше новата 
бакалавърска програма на английски Liberal Arts and Sciences с 
възможeн профил Law in Europe. Това звучеше едновременно 
вълнуващо и стряскащо. Голямата ми тревога беше, че право-
то само по себе си е малко или много обвързващо с дадената 
държава. След като го завършиш най-добре е да останеш в 
страната, за да може да го практикуваш. Затова специал-
ността Law in Europe ми се стори не чак толкова ангажираща 
и едновременно с това вълнуваща. Тя е конструирана много 
интересно като първия семестър се изучват предмети от 
всички факултети на университета и постепенно се позволя-
ва на студента да избере и създаде своя собствена програма, 
която да задоволява всичките му идеи за бъдеща кариера.

Как протече процесът по кандидатстването, какво 
знаехте предварително, че ще се случи и получиха ли 
се изненадващи за вас неща? Какво написахте в моти-
вационното си писмо?

Да кандидатстваш в чужбина не е лесен процес, защото тряб-
ва да събереш голям брой документи от още по-голям брой 
места. Много вероятно е накрая или да се загубиш, или да се 
измориш. Затова потърсих помощта на Sky Lines, които ми 
помогнаха в подреждането и организирането на документи-
те. Предварително знаех, че ще ми трябват: сертификат за 
английски език, мотивационно писмо, копие от дипломата ми 
и че ще има интервю. Изненадващо за мен беше, че ми поиска-
ха и есе, върху което щеше да бъде базирано интервюто. За 
есето ми изпратиха 3 теми, от които да избера една. Това 
изискване е предимно за тази специалност. В мотивационно-
то си писмо реших да бъда откровена и да покажа, че съм 
готова да поема това предизвикателство и да дойда да уча в 
Холандия. Започнах с автобиографична част и след това 
описах мотивите и стремежите ми да започна като студент 
в този университет. 

Нека започнем с няколко 
думи за вас и за решение-
то ви да учите в чужбина.

Казвам се Цветели-
на Динчева и съм 
родена в София. 

Завърших средното си 
образование в 118 СОУ  
„Акад. Людмил Стоянов” 
с профил математика и 
география, въпреки че през 
по-голямата част от вре-
мето имах голям интерес 

към хуманитарните науки. След като се дипломирах с 
отлична диплома, се ориентирах да кандидатствам в 
българските елитни университети. Мечтата ми беше 
да уча право, но за мое огромно съжаление не ми достиг-
наха няколко стотни за специалността в Софийския 
университет и бях приета в Историческия факултет. 
След една година взех решение да напусна университета, 
а родителите ми ме подкрепиха и настояваха да канди-
датствам и да замина да уча в САЩ при сестрите ми, но 
аз не бях готова да отида толкова далече. Вниманието 
ми беше насочено към Европа, защото разсъждавах, че 
ако отидеш да учиш в Америка, след като завършиш най-
добре е да останеш там и да работиш, докато ако завър-
шиш в Европа пред теб се отварят повече възможности

Как и защо избрахте Холандия, специалността, която 
изучавате и Tilburg University?

Както споменах, имам две сестри, които са завършили сред-
ното си образование и следват в САЩ. Щом взех решение, че 
ще продължа образованието си в чужбина, отидох при тех-
ния study advisor (консултант), който ми предложи няколко 
варианта учебни заведения, които отговаряха на моите 
желания. Спрях се на Холандия. Защо ли? Ха, да си призная, 
през целия си живот предварително планирах всичко и съм се 
стремяла да го изпълня на всяка цена. Ситуацията, в която 
се намирах, с две думи - не беше планирана, и когато чух Хо-
ландия, ако искайте ми вярвайте, но почувствах, че трябва 

 Цветелина 

Динчева
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Обучението покрива ли очакванията ви и как проти-
чат изпитите в престижен университет като 
Tilburg?

Имах опита от една година в Софийския университет, 
така че заминах малко или много с една вече изградена пред-
става какво представлява едно висше учебно заведение. За 
моя изненада, очакванията ми бяха надминати. Системата 
на обучение е много по-съвременна и завладяваща. Отноше-
нието на преподавателите е много дружелюбно, винаги са 
готови да ти помогнат с каквото могат и да спечелят 
вниманието ти. Структурата на всеки предмет е различна, 
което го прави много интересен и предизвикателен. Така 
например, за един предмет около 40% от оценката са групо-
ви проекти и домашни, а останала част се запълва или от 
писмен изпит, или от една по-голяма и задълбочена работа 
(между 2 000 –5 000 думи). Някои предмети изискват изра-
ботката на презентации, а други изцяло зависят от край-
ния изпит. 

Самите изпити обхващат целия предвиден материал по 
предмета, в моята специалност изпитният формат са 
отворени въпроси, понякога и тестов формат. Различното 
в случая е, че българските ученици са свикнали да оставят 
ученето за точно преди изпита. Тук това е почти невъз-
можно, ако искаш да имаш добра и висока оценка. Тайната на 
успеха е да си учиш редовно, но по-малко. Резултатите изли-
зат до 3 седмици след изпитите и както на всякъде имаш 
още един шанс да се явиш на изпит, ако не си доволен от 
оценката си или ако не си минал. В Холандия оценяването е 
по друга система - от 1 до 10 (10 е най-високата оценка и 
изключително рядко я пишат), за да минеш ти трябва или 
5.5 или 6. Добра оценка се смята 7 – 7.5, а отлична - от 8 
нагоре.

Какви са разходите, които трябва да предвиди един 
студент, който се обучава в Холандия? 

Таксата към университета може да се плати наведнъж или 
на вноски. Първата година като че ли излиза малко по-скъпа 
главно заради квартирата, защото по принцип я наемаш от 
университета, а там са по-скъпи (започващи от около 300 
евро). За храна може да се преживява спокойно с около 400 
евро. За съжаление, българите все още се нуждаят от work 
pеrmit, за да работят в Холандия, който се взима от рабо-
тата. Това е единствената пречка, за да си намерите рабо-
та. Но ако успеете, полезното е, че получавате помощи от 
държавата, затова че учите и работите.

Как смятате да се реализирате след завършване? 
Кроите ли вече планове?

Tilburg University дава добра подготовка и отваря много 
врати пред студентите си. В момента кандидатствам за 
една от exchange програмите на университета. С нея мо-
жеш да отидеш да учиш един семестър в чужбина, на прак-
тика където поискаш, защото Tilburg University има парт-
ньори из целия свят. След като се върна и завърша 
последната си година, напълно съм решена да продължа с 
магистратура. Все още се двоумя, а и има време, къде да 
запиша. Когато дойде време да попълня документите, съм 

напълно убедена, че мога да разчитам на помощта и подкрепа-
та на академичния консултант на университета, както и на 
многобройните му връзки. Tilburg University се грижи за свои-
те студенти.

•Tilburg University в Холандия съвсем заслужено се ранки-

ра сред водещите европейски университети за бизнес, 

икономически и правни науки в Европа. Университетът с 

гордост се отличава като една от малкото прецизно 

подбрани институции, чийто Факултет по икономика и 

бизнес администрация е признат от AACSB International 

(The Association To Advance Collegiate Schools of Business) 

– главната акредитираща агенция на бизнес училищата в 

целия свят. 

•Tilburg University оглавява класацията в Европа за из-

следвания в областта на икономиката (Journal of the 

European Economic Association), заема трето място за 

проучвания в сферата на бизнеса (School of Management of 

the University of Texas, 2009) и е избран за най-добре 

специализираният международен университет в областта 

на правото (Social Science Research Networ) за 2010 год. 

•Tilburg University е изключително привлекателен за меж-

дународните студенти поради широката гама от акаде-

мични програми, които предлага на английски език. Програ-

мите са 40 на брой, като 4 от тях са бакалавърски: BA in 

Liberal Arts, BSc in International Business Administration, BSc in 

Economics, BSc in Econometrics & Operations Research. Оста-

налите 30 програми са магистърски, в следните области: 

право, икономика и бизнес администрация, социални, пове-

денчески и хуманитарни науки. Годишната учебна такса за 

университета за 2010/ 2011год. е 1 672 евро. Крайните 

срокове за кандидатстване са 15 май и 1 юли 2011 г. за 

бакалавърските програми, и 1 април, 15 май, 1 юни и 1 юли 

за различните магистърски програми. 

За контакти:

Tilburg University,  
PO Box 90153, 5000 LE Tilburg 

The Netherlands
Tel: +31 (0) 13 466 9111

e-mail: uvt@uvt.nl, 
www.tilburguniversity.nl

•Tilburg University организира информационни срещи 

в София, Пловдив и Варна през месец февруари, които 

ще се проведат както следва:

•СОФИЯ – 22 февруари, Американски университет,

Студентски град – 18:00 часа 

•ПЛОВДИВ – 23 февруари, 

х-л Санкт Петербург – 18:00 часа

•ВАРНА – 24 февруари, х-л Голдън Тюлип – 18:00 часа 

Скай Лайнс България ЕООД 
София 1142, 

ул. „6-ти Септември” 44
тел. 02/ 987 9958

info@skylines-bg.com,  
www.skylines-bg.com
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Дипломиране на  
випуск 2010 на МВБУ

В края на миналата година, 
през месец декември, в зала 3 
на НДК се проведе официал-

ната церемония по повод връчване 
на дипломите на Випуск 2010 на 
Международното висше бизнес 
училище. Тържественото 19-то 
връчване на дипломите на МВБУ 
събра над хиляда абсолвенти, гости 
и родители, от които общо 1 051 
завършващи - 325 с образователно-
квалификационната степен „магис-
тър” и 726 с образователно-квали-
фикационната степен „бакалавър”. 

През деня се проведоха две последова-
телни церемонии за бакалаври и магис-
три, които развълнуваха участниците 
с празничната атмосфера и отличната 
организация.

advertorial
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Магистрите от специалностите „Счето-
водство и контрол”, „Управление на 
проекти”, „Бизнес финанси”, „Бизне-
садминистрация” и „Счетовод-
ство и одитинг”, както и бакала-
врите от „Счетоводство и 
контрол”, „Бизнесадминистрация”, 
„Туризъм” и „Международни икономиче-
ски отношения” бяха поздравени лично 
от ректора на МВБУ – доц. Руслан Пенчев, 
който им поднесе дипломите с пожелание за 
бъдещи успехи, с които да се гордеят и да гра-
дят името на училището.

Специално внимание беше отделено на дипломантите 
от международната програма „Управление и консулти-
ране в международния туризъм”, която МВБУ реализира 
успешно вече шеста година съвместно с NHTV Breda 
University of Applied Scence, The Netherlands. Гордите въз-
питаници получиха официално и дипломите си от МВБУ, 
след като вече се бяха дипломирали в Холандия и държаха 
в ръцете си двете европейски дипломи, гаранция за силен 
старт и светло бъдеще.

В словото си към абсолвентите и техните родители 
ректорът на МВБУ - доц. д-р Руслан Пенчев, подчерта 
важността на професионалния и личния избор, който 
правят след получаването на своите дипломи. Те са га-
ранция за добро образование и добра житейска подготов-
ка, но са и основата, върху която ще се гради бъдещата 
кариера на възпитаниците на МВБУ. 

Специално поздравление за своя празник МВБУ получи от 
министъра на образованието, младежта и науката проф. 
Сергей Игнатов. С пожелание за вдъхновение, лични и 
професионални успехи, той каза „на добър час” на випуск 
2010. С пожелания за здраве, успехи и заслужена гордост 
от дипломите на училището към новите магистри и 
бакалаври се обърнаха областният управител на София 
- г-н Красимир Живков, председателят на Общинския 
съвет на община Ботевград - г-жа Маргарита Кирова и 
изпълнителният директор на „Доверие Брико” -  г-н 
Андрей Евтимов. 

Високо признание за училището бяха приветствията и 
благодарностите, отправени към ръководството и 
преподавателите от отличниците на випуска.

В стремежа си да постига все по-високи резултати по 
пътя към набелязаните цели и да задоволява нуждите от 
качество и модернизация във висшето образование, Меж-
дународно висше бизнес училище залага на удовлетворе-
ността на своите студенти.

С началото на новата 2011 година МВБУ слага началото 
на новата кандидатстудентска кампания за академична-
та 2011-2012 година. Студентите ще могат да избират 
сред магистърски и бакалавърски специалности с възмож-
ност за обучение както в редовна и задочна, така и в 
дистанционна форма на обучение:

Магистърски програми:

 • Бизнесадминистрация

 • Управление на проекти

 • Счетоводство и одитинг

 • Бизнес финанси

 • Управление на туризма

 • Музикален бизнес

Бакалавърски програми на български език:

 • Бизнесадминистрация

 • Международни икономически отношения

 • Туризъм

 • Счетоводство и контрол

Бакалавърски програми на английски език

 • Управление и консултиране в международния  
туризъм – съвместна програма на МВБУ и NHTV 
Breda University of Applied Science, The Netherlands

За повече информация: 

Международно висше бизнес училище
София 1000, ул. Чипровци 7

тел.: 02/ 400 16 23
факс: 02/400 16 21

www.ibsedu.bg
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Обучение в Carl Benz School 
of Engineering със 
стипендия за високо 
надарени студенти

Г-н Марстън, как се озовахте в Carl 
Benz School of Engineering? Какво 
изучавате и как се осъществи  
приемът ви?

Знаех за Carl Benz School of 
Engineering /CBS/ още когато бях в 
училище. Тогава участвах в „Хектор 
Семинар”. Интересуваше ме маши-
ностроенето и избрах един проект, 
за който се работи в състезателен 
отбор заедно със студенти в Меж-
дународния факултет на това учи-
лище. Заради моите британско-ав-
стрийски корени бях много 
заинтересован, разбирайки, че бих 
могъл да запиша Машиностроене на 
английски език в този факултет. 
След завършването си, кандидат-

ствах за стипендия, приеха ме и 
започнах да уча през август 2008 
година. Всички кандидати трябва да 
преминат през подготвителен се-

местър, който започва 3 месеца 
преди първия семестър. По време на 
подготвителния семестър изуча- 
вахме химия, математика, физика и 
английски език. С това CBS гаранти-
ра, че всички студенти имат доста-
тъчно добри познания по тези пред-
мети. В края на семестъра трябва да 
се положат успешно и изпити по 
тези предмети, за да могат студен-
тите да започнат обучението си. 
Предварителният семестър има за 
цел и да се запознаеш с колегите си 
от всички краища на света, с град 
Карлсруе и да свикнеш с живота си 
като студент. Следователно, това 
е едно голямо предизвикателство, 
но и много вълнуваща част от обу-
чението ти.

Как бихте препоръчали Carl Benz 
School of Engineering? Какво тряб-
ва да знаят тези, които искат да 
се обучават в него? 

Обучението в Carl Benz School озна-
чава да живееш и учиш в  
най-разнообразната интернационал-
на културна среда, за която може да 
предположиш. Тук не е необичайно да 
имаш приятели от 5 различни кон-
тинента или да сте събрани15 раз-
лични националности в една и съща 

класна стая. В същото време всички 
групи са малки (максимум 30 студен-
та), за да се гарантира добра работ-
на атмосфера. Предметите и изпи-
тите са изключително 
предизвикателни и трябва да се 
работи усилено, но CBS и преподава-
телите правят всичко възможно, за 
да ти помагат по време на обучение-
то. Въпреки това, университетите 
в Германия предоставят голяма 
свобода на студента, което изисква 
много високо ниво на самодисципли-
на и отговорност от негова стра-
на. Това може да бъде предимство за 
университетите навсякъде по све-
та, защото се научаваш да се съсре-
доточаваш върху целите си и да 
живееш и учиш самостоятелно.

Разкажете как протича обучение-
то ви, покриват ли се очакванията 
ви с реалността?

ВИЗИТКА

Филип Марстън учи за бакалавър по специалността „Продуктово развитие - 
Product Development” в Carl Benz School of Engineering. 
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Програмата е много добра и съвпада 
изцяло с тази на немски в KIT 
(Karlsruhe Institute of Technology) - 
Mechanical Engineering. Така че 
лекциите и упражненията просто се 
дават на английски език за студенти 
от Carl Benz School. Учебната про-
грама се промени много през послед-
ните години, което се дължи и на 
промяната в образователно-квали-
фикационната степен, която се 
получава след завършване, но този 
преходен етап приключи и Междуна-
родният факултет постоянно се 
опитва да подобрява курсовете. 
През първите две години учих основ-
ни предмети като математика, 
техническа механика, материалозна-
ние и термодинамика. Но в същото 
време, още от първия семестър, се 
научаваш как да направиш техниче-
ски чертежи, оразмериш техниче-
ските компоненти и как да използ-
ваш CAD програми, под формата на 
уъркшопове, където трябва да про-
ектираш машина за специфична зада-
ча в групи от по 5 студента. Това 
ти дава представа за инженерната 
работа още в ранните етапи на 
обучението. Повечето от нашите 
преподаватели и професори имат 
богат опит в преподаването на 
английски език и езикови-
те им умения са изключи-
телни. Нещо повече, при 
възможност институти-
те търсят преподавате-
ли, чиито англйски език е 
роден. Материалната 
база в учебното заведение 
и в Международния фа-
култет са отлични. Уни-
верситетът ти предлага 
и всякакъв вид дейности, 
спортове, събития и 
т.н., което ти помага лес-
но да учиш немски език, 
ако го искаш. 

Спечелил сте пълна сти-
пендия като високо на-
дарен студент. Как ста-
на това и какво 
представлява тази сти-
пендия? 

Стипендията се дава от 
Фондация „Ханс-Вернер-
Хектор” за възпитаници 
на „Хектор Семинар”, 

които са особено заинтересовани 
от курса по машиностроене. „Хек-
тор Семинар” е програма за талант-
ливи ученици в областта на наука-
та, математиката и техниката. Тя 
започва в средното училище и върви 
успоредно с учебната дейност. Тя 
предлага на учениците поглед върху 
по-вълнуващи и сложни теми от 
тези, с които се сблъскват в учили-
ще, и ги насърчава да следват инте-
ресите си. Сътрудничеството с 
университетите е един от основни-
те аспекти в по-късните години от 
програмата. 

Каква професионална кариера пре-
следвате?

След като завърша бакалавърската 
си програма, определено искам да 
запиша веднага магистратура 
Mechanical Engineering и съответно 
да започна кариерата си веднага след 
това. Желанието ми е да се възполз-
вам от международно ориентирано-
то си обучение и може би да работя 
за немска компания някъде в чужби-
на. Нещо повече, образованието ми 
далеч не ме ограничава в определен 
индустриален бранш, а това е добре, 
защото те са толкова много. Мисля, 

че всеки млад специалист трябва да 
се възползва от възможностите си, 
а в днешно време това често е свър-
зано с местене в различни страни. 
Когато си млад, винаги е по-лесно да 
бъдеш гъвкав и да опитваш нови 
неща, за да може след няколко години 
да намериш своето място и да се 
установиш.

Какви са интересите ви извън об-
разованието и науката? 

Аз съм много весел човек, играя фут-
бол в един клуб наблизо, през лято-
то се наслаждавам на слънцето в 
парковете или покрай така нарече-
ните „Baggerseen“ - това са изкуст-
вени езера, които са много популяр-
ни сред младите хора. Почивката и 
излизането с приятели са много 
важни за мен. Трябва да има добър 
баланс между уроците и свободното 
време.

За повече информация за програмите 
Mr. Tjark Hecht

International Department GmbH
Carl Benz School

Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
Phone: +49 (0) 721 - 608 47878

www.carl-benz-school.de
www.kit.edu
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АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
В БЪЛГАРИЯ

РЕЙТИНГОВАТА  
СИСТЕМА НА 
БЪЛГАРСКИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА

КАКВО МИСЛЯТ УНИВЕРСИТЕТИТЕ

От края на миналата 
година в България 
вече има рейтингова 

система на висшите училища. 
Това ни даде повод да потърсим 
мнението на образователните 
институции за тази новост в 
сектора. За обобщения и гене-
рални оценки е рано да се говори, 
ето защо потърсихме какви 
са първоначалните нагласи и 
очаквания към този проект 
от един чуждестранен универ-
ситет в България и от българ-
ски държавен университет. 

обучение в България

ВИЗИТКА

Александър Александров, *CFA, CIA,* 
зам. ректор „Финанси и администра-
ция“, АУБ

Какво е мнението ви за рейтинга на българските вузове? Одобрявате 
ли методологията и критериите, по които е изготвен и функциони-
ра?

Нека започна с две важни уточнения, които имат връзка с отговора. Пър-
во, това не е „рейтинг“, а „рейтинг система“, т.е. няма статична подред-
ба на университети или професионални направления, а е предоставена 
възможност кандидат-студентът сам да класира опциите. Второ, систе-
мата няма за цел да класира вузовете като цяло, а професионалните на-
правления в различните висши училища.

А иначе - методологията е много удачна. В следващите месеци и години 
ще има широка дискусия по критериите и техните относителни тежести 
(и вероятно ще има не малко промени), но определено създаването на сис-
темата е забележителен успех - може би най-хубавото нещо, което се е 
случило в българското висше образование след студентското кредитиране 
- и е солидна основа, върху която може да се гради и усъвършенства.

Как смятате, че ще се отрази на образователния сектор в България? 
Получавате ли обратна връзка за неговото действие от студенти и 
кандидат-студенти?

Положително. Няма как да е иначе. Системата е огромен източник на 
информация за предлагането в българските висши училища - информация, 
която до скоро не беше достъпна за българския кандидат-студент. Освен 
безспорната полза за всеки родител и кандидат-студент, резултатите 
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студентски живот

могат да се ползват от всяко висше училище и департамент за 
собственото им усъвършенстване и подобряване на качеството.

За АУБ има безспорен положителен резултат от въвеждането на 
рейтинг системата. Не само защото сме на първите места по 
реализация във всички специалности, които предлагаме. Явно много 
кандидат-студенти, правейки свои класации и разглеждайки предва-
рително дефинираните такива, започват сериозно да се интересу-
ват от университета и за краткото време след излизането на 
системата имаме 50% увеличение на кандидатстващите българи за 
следващата година. Много от тях не са били достатъчно запозна-
ти с предлаганото в АУБ преди рейтинг системата да стане факт.

Кои според вас са най-съществените параметри, по които 
трябва да се съди за качеството на едно висше училище?

Изначален проблем на всеки рейтинг и всяка рейтинг система е, 
че няма универсална дефиниция на качеството. В тази връзка, как-
то споменах по-горе, най-хубавото в системата на МОМН е, че 
всеки кандидат-студент може да избере „най-съществените“ за 
него параметри. Ако за някой родител или кандидат-студент е 
най-важна реализацията, то нека си създадат класация по осигури-
телен доход, безработица и т.н. Ако за друг най-важни са социално-
битовите условия - нека сравнява по това. А за трети броят книги 
в библиотеката и информационното обезпечаване може да са най-
важни...

Според мен, най-ценното в системата е, че са налице данни за 
конкретните университети и направления, които иначе не бяха 
общодостъпни. Второ, дава възможност на кандидат-студента да 
избере кои са истински важните за него критерии и да направи 
собствена класация. И трето, дава стимул на всеки университет и 
професионално направление да подобри това, което предлага. А 
резултатите от това могат само да са повишаване на качество-
то на образователната услуга и информираността на избора, кой-
то всеки студент прави.

интервю на Илиана Гюлчева-Бобова

УНИВЕРСИТЕТ ПО 
АРХИТЕКТУРА, 
СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

ВИЗИТКА

Доц. д-р инж. Добрин Денев, ректор на 
Университета по архитектура, стро-
ителство и геодезия, София

Имаше ли нужда от рейтинг на българските университети? 

Да, макар това, което излезе официално в края на миналата годи-
на да не е първият рейтинг. Доста редовно, особено около 24-и 
май, в пресата излизат какви ли не класирания с най-фриволни кри-
терии и с най-неочаквани подреждания. Това не беше най-добрият 
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обучение в България

начин да се оценяват университетите, тъй като зад 
мнението на даден вестник или списание винаги стои 
доста голяма доза субективизъм, не е изключено и да 
има интереси, които да се намесват в тези класации. 
В този смисъл официално извършеното подреждане е 
нещо, което е значително по-добро, защото се прави 
за всички и по една всеобхватна и практически утвър-
дена в Европейския съюз методика. В този смисъл 
рейтингът, който беше направен не беше нито едно-
странен, нито анонимен и по мое мнение е по-добър 
от всичко онова, което досега сме виждали. 

А дали беше необходим – може би съществува някак-
ва обществена потребност, преди всичко за да се 
ориентират младежите, които искат да продължат 
образованието си във висшите учебни заведения. “Кой 
кой е” се прави във всяка една професия, във всяка 
една област, където има някаква състезателност, а 
българските университети се състезават и по при-
вличане на младежи, които да се обучават при тях. 
След като рейтинги се е правят в другите европей-
ски страни, защо да не ги има и в България.

Какво ще промени той? Ще пренасочи ли потока 
от студенти към лидерите в класирането?

Не може еднозначно да се отговори, но вероятно 
полза ще има. За някого ще бъде полезно да узнае на-
пример къде се дава най-добра подготовка, друг се 
ръководи от чисто материални съображения като 
например къде има по-добри битови условия, осигуря-
ват ли се общежития и други удобства, които, както 
се знае, не всеки университет може да предложи. Дали 
ще промени нещо радикално в панорамата на българ-
ските университети – едва ли. 

Все пак трябваше да има обективна информация и 
да се знае най-главното - кой каква подготовка дава, 
кой университет как работи и как се реализират не-
говите кадри. В това отношение рейтингът е без-
компромисен и подрежда нещата по начин, който аз 
лично споделям. Той дава една временна картина на 
състоянието на висшите училища, но може да се ока-
же, че тя е с дългосрочно въздействие. 

Може един ден да има промяна на класирането, но 
тя няма да настъпи изведнъж, нито пък драстично ще 
промени установеното статукво. 

Одобрявате ли критериите?

Не смятам, че критериите са лоши или непълни. 
Възможно е тежестното присъствие на някои да не е 
такова, каквото би било най-справедливо да бъде. Но 
във всички случаи една такава многостранна оценка, 
респективно поглед отвсякъде върху даден универси-
тет са полезни преди всичко за самия университет и 
за онези, които по една или друга причина ще се насо-
чат към него. 

Какви, според вас, са най-важните показатели, кои-
то трябва да се включат в оценяването?

Ще си позволя да изтълкувам този въпрос по по-раз-
личен начин, макар като цяло да одобрявам показатели-
те, но има и неща в критериите, които ни връщат 
назад към... социализма. Например брой статии на 
преподавател. Това не може да бъде представителен 
критерий. Не е най-добър или истински учен този, кой-
то е написал повече статии. Какво съдържат тези 
статии – да, но не и техният брой. Истинските науч-
ни приноси нямат нищо общо с броя на публикациите 
на даден преподавател. 

В чужбина има престижни научни журнали, в които 
се публикуват действително стойностни работи, но 
там, за разлика от тук, всичко минава през иглени уши, 
докато се стигне до публикация. Така че не на броя 
въобще, а на броя публикации в научни списания с добро 
име и авторитет. 

Смятате ли, че рейтингът трябва да се взема 
предвид при отпускането на средства за универси-
тетите?

Такава идея беше открито застъпвана от сегашния 
министър на образованието и науката. Ако трябва да 
се дават икономически стимули, да се субсидират 
научните изследвания и да се очертае кръга на универ-
ситетите, които трябва приоритетно да се подкре-
пят от държавата за това, че по най добър начин 
използват отпуснатите им средства (дават пример-
но най-добрата подготовка в съответната област), 
рейтингът е един добър и подходящ за използване 
критерий. Ако, разбира се, е справедлив и точен... 

Може би един такъв подход ще помогне и за ес-
тественото окрупняване на висшите училища в стра-
ната. Ясно съзнавам обаче, че това може да стане 
много трудно и ако въобще стане, то вероятно ще е 
и много бавно. 

интервю на Ива Балабанова-Ганчева
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обучение в Канада

НАЙ-ДОБРИТЕ КАНАДСКИ  
УНИВЕРСИТЕТИ  

   ЗА БИЗНЕС 
     СПЕЦИАЛНОСТИ

В областта на образование-
то Канада е известна 
най-вече с добрите си 

програми в областта на високи-
те технологии, бизнеса и право-
то. Предпочитат я и привърже-
ниците на американския тип 
образование, защото в Канада то 
е съпътствано от по-ниски 
такси. Висшето образование се 
осъществява в колежи, професио-
нални колежи, технически 
институти и университети. 

Образованието се надгражда с 
придобиването на степени 
– бакалавър, магистър и доктор, 
първоначално в колежите, а после 
в университетите и институ-
тите. Образователните инсти-
туции, които осъществяват 
обучението за придобиване на 
висше образование са стотици, 
сред които над 200 университета 
и колежа, в които можете да 
изучавате бизнес програми на 
английски и френски език.
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На въпроса кои са най-добрите ви-
сши училища, в които да се изучава 
бизнес, отговорът започва и задъл-
жително преминава през т.нар. 
„група на 10-те” – най-добрите ка-
надски висши училища в световен 
план:

 • McGill University Montréal, Québec 

 • McMaster University Hamilton, 
Ontario 

 • Queen's University Kingston, 
Ontario 

 • Université Laval Québec City, Québec 

 • Université de Montréal Montréal, Québec 

 • University of Alberta Edmonton, Alberta 

 • University of British Columbia Vancouver, British Columbia 

 • University of Toronto, Toronto, Ontario 

 • University of Waterloo, Waterloo, Ontario 

 • University of Western Ontario London, Ontario 

/бел. ред. подредбата е азбучна/

Диплома от някой от тези университети означава, че 
сте завършили образованието си в част от елита на 
канадското висше образование. Напоследък тази група се 
разширява със следните университети: University of 
Calgary, Dalhousie University и University of Ottawa и в 
класациите се говори за „групата на 13-те” в канадското 
висше образование. 

Имайки предвид, че бизнес програмите са задължителни 
и широко предлагани от всеки университет с общообра-
зователен профил, естествено е въпросните висши учи-
лища да се явяват първият избор за място, от което да 
получите въпросния тип образование с най-висока класа.

Авторитетни имена като Financial Times, Business Week 
и Forbes често посочват McGill University и Queen’s 
University Kingston за част от най-добрите висши учили-
ща в бизнес образованието и особено за МВА програми. 
Université Laval и Université de Montréal са във френского-
ворящата провинция Квебек, което означава, че 
обучението в тези университети е предимно на френски 
език. McGill University също се намира в тази провинция, 
но обучението в него е на английски език. 

Извън тази елитна група има десетки други опции за 
получаване на бизнес образование, но нека все пак сте-
сним избора до още няколко от висшите училища в 
Канада, специализирани и извест-
ни именно с обучението си в това 
направление:

 • York University

 • Concordia University, John Molson 
School of Business

 • Simon Fraser University

 • Université de Sherbrooke

Дори беглият поглед върху статии, 

обучение в Канада

класации /доколкото изобщо ги има/ и 
форуми /там е най-забавно/ в опит да 
се откроят най-добрите висши учили-
ща в бизнес образованието, неизбежно 
показва, както обикновено се случва, 
че мненията и предпочитанията не 
могат да се приближат около единна 
позиция. На всеобщо доверие се радват 
McGill University, Queen’s University 
Kingston и University of British 
Columbia, които са изтъкнати като 
лидери в обучението по бизнес админи-

страция, търговия и финанси. Rotman School of 
Management на University of Toronto пък е високо ценено, и 
не само в Канада, заради качественото си МВА обучение.

Така се получава, че най-добрите висши училища за бизнес 
обучение в Канада на практика се припокриват с най-до-
брите образователни институции като цяло. Накратко 
казано, качествените бизнес програми в Канада са основ-
но в около 15-20 от най-добрите местни университета. 
Във всеки един от тях бакалавърската степен е с про-
дължителност предимно 3 години, а магистърската – 1-2 
години. Често срещан вариант за бизнес обучение е нача-
ло с фундаментална програма Bachelor of Commerce 
(Honors) /бакалавър по търговия/, а специализирането 
става с широк спектър от магистратури с бизнес насоче-
ност: мениджмънт, счетоводство, маркетинг, финанси 
и т.н. 

Таксите в учебните заведения се променят всяка година, 
като ръстът в последните години е сериозен и те вече 
не са никак ниски, особено в най-елитните университе-
ти и сравнени с вузовете в Европа. Чуждестранните 
студенти плащат по-скъпо от местните. Всяка инсти-
туция сама определя размера на таксите си и често бук-
вално всяка отделна специалност има индивидуална 
такса. Една година обучение редовна форма в University of 
British Columbia по бизнес програма струва 25 239 канад-
ски долара. Допълнително се заплащат още около 2 400 
долара студентски такси към студентското общество, 
за учебници и други пособия, достъп до база данни на 
университета и пр. В University of Alberta таксата съот-
ветно е около 20 400 канадски долара. 

В заключение може да направим няколко извода. Първият 
е, че добрите бизнес програми в Канада са в най-престиж-
ните висши училища като цяло, а всички те са в светов-
ния топ 200. Второ, обучението не е сред евтините, но 
пък канадската образователна система, подобно на тази 

в САЩ, разполага с много механизми за 
финансова помощ, което оставя отво-
рена вратичка пред потенциалните 
кандидати. Бизнес бучението в Канада 
е гъвкаво, практически насочено, меж-
дународно ориентирано и при всички 
случаи е добър вариант дори за магис-
търска степен, особено в МВА вари-

ант.  •
материал на Ивайло Ганчев 
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ИТАЛИЯ –  
ПРОГРАМИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

oбучение в Италия

Висшето образование в Италия се осъ-
ществява от две основни течения: уни-
верситетски сектор и специализирани 

висши институти. Университетският сектор 
включва 89 университета, от които 58 държав-
ни, а специализираните висши институти са 
профилирани в обучението по дизайн, изкуства, 
технологии, военно дело и други. Дипломите, 
които издават висшите училища са в пет основни 
направления: медицина и здравеопазване; наука; 
хуманитарни науки; социални науки; технологии.

Първият цикъл на университетското образование 
(Laurea) е с продължителност 3 години и завършва с 
образователна степен бакалавър (Dottore); вторият 
цикъл (Laurea Specialistica) е с продължителност 2 годи-
ни и завършва със степен магистър (Dottore Magistrale); 
третият цикъл (Dottorato di Ricerca) е докторска сте-
пен с продължителност минимум 3 години, в зависи-
мост от областта на обучението. 

Има и други образователни степени след бакалавър 
като Diploma di Specializzazione и Diploma di Master 
Universitario 1-во ниво и 2-ро ниво. Това са така нарече-
ните нови дипломи. 

Старите са Diplomato Universitario (3-годишен бакала-
вър), Laurea di Dottore (магистърска степен след обуче-
ние 4-6 години) и докторските степени Dottorato di 
Ricerca и Diploma di Specializzazione (DS). Накратко 
казано, италианската образователна система в част-
та є за висше образование функционира по познатата 
схема с три степени – бакалавър, магистър и доктор.

В броя ни от юни 2010 г. ви запознахме с най-престиж-
ните висши училища в страната. 

 • Ето ги отново според www.topuniversities.com

1 University of Bologna 

2 Sapienza University of Rome 

3 Polytechnic University of Milan 

4 University of Padua 

5 University of Pisa 

6 University of Florence 

7 Polytechnic University of Turin 

8 University of Trento 

9 University of Pavia 

10 University of Trieste 

11 University of Rome Tor Vergata 

12 University of Naples - Federico Ii 

13 University of Siena 

14 University of Modena 

15 University of Genoa 

Тук е моментът да припомним, че Италия е абсолютен 
лидер в областта на програмите по дизайн, а висшите 
училища Politecnico di Milano, Universitа Bocconi, Istituto 
Europeo di Design и Istituto Marangoni са сред топ места-
та, в които можете да получите диплома в тази област. 
Нека сега разгледаме по-детайлно какви програми на ан-
глийски език можете да изучавате в няколко от престиж-
ните университети в Италия.

Програми на  
английски език
University of Bologna
 • International Horticulture [LM] 

 • Arts [L] 

 • Historical sciences [LM] 

 • History [L] 
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 • Italian Studies, European Literary 
Cultures, Linguistics [LM] 

 • Philosophy [L] 

 • Business Administration [LM] 

 • Business and Economics [L] 

 • Economics [LM] 

 • Innovation and Organization of 
Culture and the Arts [LM] 

 • Quantitative Finance [LM] 

 • Economics and Market Policy [LM] 

 • Faculty of Engineering 

 • Automation Engineering [L] 

 • Civil Engineering [LM] 

 • Electronic Engineering [LM] 

 • Telecommunications Engineering 
[LM] 

 • Faculty of Foreign Languages and 
Literature 

 • Advanced spectroscopy in 
chemistry [LM] 

 • Law [LMCU] 

 • Law [LMCU] 

 • Legal Operator in Italian and 
French Law [L] 

 • Faculty of Mathematical, Physical 
and Natural Sciences 

 • Bioinformatics [LM] 

 • Computer Science and Information 
Technology [L] 

 • Computer Science and Information 
Technology [LM] 

 • Science for Conservation-
Restoration of Cultural Heritage 
[LM] 

 • Interdisciplinary research and 
studies on Eastern Europe [LM] 

 • Faculty of Psychology 

 • Clinical psychology [LM] 

 • School and community 
psychology [LM] 

 • Work, organization, personnel 
psychology & services [LM] 

University of Rome 

2-годишни магистърски 
програми
 • Computer Engineering 

 • Artificial Intelligence and 
Robotics 

 • Master in Political Economy, 
curriculum Economic policy and 
institutions 

 • Master in Advanced Economics, 
curriculum Economic analysis 

 • Master in Advanced Economics, 
curriculum European Studies

University of PISA

Магистърски програми:
 • Computer science and 
networking 

 • Master of Science in Economics

 • Aeronautics and Space 
Technology

 • Business Administration

 • Dialytic Treatment of Renal 
Failure

Докторски програми:
 • PhD Program in BIOmolecular 
Sciences

 • PHD Program in Economics 

 • PhD Program in Crop Science 
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Politecnico di Milano

Бакалавърски програми:
 • Architecture

 • Urban planning

Магистърски програми:
 • Architecture

 • Sustainable Architecture of Large Scale Projects

 • Urban planning and Policy Design

 • Product Service System Design

 • Architectural Engineering

 • Automation and Control Engineering

 • Civil Engineering for Risk Mitigation

 • Electronic System Engineering

 • Energy Engineering for an Environmentally Sustainable 
World

 • Engineering for Computing Systems 

 • Environmental and Geomatic Engineering

 • Management Engineering

 • Materials Engineering and Nanotechnology

 • Mechanical Engineering

Universitа Bocconi
 • Bachelor of International Economics, Management and 
Finance

Магистърски програми:
 • International Management 

 • Marketing Management 

 • Finance 

 • Economics and Management in Arts, Culture, Media 
and Entertainment 

 • Economic and Social Sciences 

 • Economics and Management of Innovation and 
Technology 

 • Accounting, Financial Management and Control 

Istituto Europeo di Design

Международно ориентирано висше училище в 
областта на дизайна, което предлага няколко десетки 
бакалавърски (3 години) и магистърски програми на 
английски език.

 • Product Design

 • Industrial Product Design

 • Interior Design

 • Design: Product and Fashion

 • Interactive Exhibition Design

 • Set Design

 • Transportation Design

 • Fashion Editor

 • Fashion Photography

 • Fashion Design

 • Fashion Communication

 • Fashion Marketing

 • Fashion and Textile Design

 • Jewellery and Accessories Design

Politecnico Torino
 • Automotive Engineering (бакалавър и магистър)

 • Computer Engineering (бакалавър и магистър)

 • Electronic Engineering (бакалавър и магистър)

 • Mechanical Engineering (бакалавър и магистър)

 • Telecommunication Engineering (бакалавър)

 • Textile Engineering (магистър)

 • Petroleum Engineering (магистър)

 • Electronic Engineering (магистър)

 • Engineering and Management (магистър)

University of Siena

Магистърски програми:
 • Economics

 • Finance 

 • Management and Governance 

 • Medical Biotechnologies 

 • Pharmaceutical biotechnology 

Кандидатстване
Италианските висши училища са автономни като 
управление и всеки има правото на собствена полити-
ка и правила за прием. Като граждани на ЕС, българите 
кандидатстват свободно и равнопоставено в итали-
анските вузове с диплома за средно образование и удос-
товерение за владеене на италиански език или входящ 
тест по езика в отделните институции. От това са 
освободени завършилите Италианския лицей в Бълга-
рия. Документите трябва минат през посолството 
на Италия у нас, за да получат декларация за съвмести-
мост с изискванията. Проверете подробностите на 
www.ambsofia.esteri.it. Всичко, което предавате, трябва 
да е преведено на италиански език и легализирано.

Такси
Висшето образование в Италия е платено, а институ-
циите сами определят таксите в тях. Една академич-
на година в държавните вузове е около 800 – 1 000 евро, 
в зависимост от избраната програма. Социалния ста-
тус на кандидат-студента и академичните му показа-
тели при кандидатстването могат да помогнат за 
получаването на стипендия или отстъпка в цената на 
обучението. Частните висши училища имат по-висо-
ки такси, които достигат десетки хиляди евро в 
международните магистърски и МВА програми.  •

материал на Ивайло Ганчев

oбучение в Италия
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Бакалавърски програми  
на University of Sheffield вече в София! 

Има много силни аргументи в подкрепа на твърдението, че 
в бъдеще всеки ще има нужда от бизнес обучение. Какво-
то и да правиш в професионалния си живот, шансовете 

да си замесен в някакъв бизнес са големи. Учени, инженери и дори 
творци в един момент неизбежно ще разберат, че трябва да разбират 
поне основите на бизнеса, а вероятно и много повече. Добре позна-
та степен по бизнес администрация отваря широко разнообразие 
от врати към тези, които преследват кариера в бизнеса. 

Шефийлдския университет сега 
предлага в София изключителна 
възможност за кандидат-студенти-
те, които искат да следват бизнес 
науки и да получат световно 
призната диплома за степен бакала-
вър от един от световните топ 
100 университети - бакалавърските 
програми на University of Sheffield. 

Тези програми целят да предоста-
вят на студентите висококачест-
вено британско образование, марки-
рано с високи образователни 
стандарти и дългогодишното све-
товно признание на University of 
Sheffield. По време на обучението си 
студентите ще придобият научни 
знания и опит, както и възмож-
ността да формират основите на 
своето лично и професионално раз-
витие. 

Програмите се предлагат от Меж-
дународния факултет на Шефийлд-
ския университет - CITY College и 
Висшето училище по застраховане и 
финанси като партнираща инсти-
туция в България. 

Как се предлагат 
програмите?

Студентите се обучават 3 години в 
София, в сградата на ВУЗФ, а за 
последната 4-та година на обучение 
ще бъдат трансферирани в кампуса 
на Международния факултет на 
Шефийлдския университет в Солун, 
Гърция - CITY College. Основната 
част от програмата се провежда в 
България, но тя води след себе си за 
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кратко и опита на обучението в 
чужбина в Гърция, добавяйки една 
допълнителна уникална характе-
ристика на програмата. Успешно 
завършилите ще бъдат дипломи-
рани от Шефийлдския универси-
тет. 

Една програма - две дипломи! 

Завършилите бакалавърските 
програми на Шефилдския универ-
ситет в София ще имат възмож-
ността да получат две дипломи 
– една от Шефийлдския универси-
тет и една от ВУЗФ. 

Местен кампус

Българският университет ВУЗФ, 
като партнираща институция, 
предлага впечатляващо и лесно 
достъпно оборудване, позволява-
що на студентите да се обучават 
в модерна учебна среда и да полу-
чат в собствената си страна 
световнопризнато британско 
обучение и диплома. 

УЧИ В СОФИЯ! 

ВЗЕМИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН ОТ 
UNIVERSITY OF SHEFFIELD! 

 • Бакалавър по Бизнес администрация – Мениджмънт
Твоят път в бизнес обучението в CITY College започва с този курс за бакалаври. 
Тази програма по бизнес администрация с направление Мениджмънт е създадена, за 
да запознае студентите с философията на мениджмънта. Основното мнение е, че 
мениджмънтът е сърцето на всички активности в бизнеса. В известен смисъл той 
е идентичен с бизнеса и това е причината този курс да покрива най-важните обла-
сти от света на бизнеса днес. 

 • Бакалавър по Бизнес администрация – Маркетинг
Чрез разнообразната си учебна програма този курс предлага на студентите осно-
вите на бизнес обучението, като в същото време представя дисциплината марке-
тинг и обучава в проницателно мислене и планиране на продукти и услуги. Завър-
шилите програмата ще имат знанията да работят във всички сфери на бизнеса и 
маркетинга в частност. 

 • Бакалавър по Бизнес администрация – Счетоводство и финанси 
Курсът по Счетоводство и финанси цели да предостави на студентите теоре-
тични, технически и практически основи, необходими за решаването на финансо-
ви въпроси и взимането на решения от финансово естество, имайки предвид ком-
плексната и променяща се бизнес среда. 

 • Бакалавър по Бизнес компютърни науки 
Тази програма е разработена, за да комбинира компютрите и информационните 
технологии с бизнеса. Използването на компютрите в бизнеса създаде нуждата от 
специалисти в областта на компютърните науки, които да имат управленски 
умения. Този курс цели да предостави на студентите възможността да придоби-
ят задълбочени знания в основите на компютърните науки и в същото време да 
развият своите професионални бизнес и управленски умения.

CITY College, международен факултет 
на University of Sheffield, 

представителен офис в България
тел.: (02) 961 62 63, Fax: (02) 961 63 63

bulgaria1@city.academic.gr
www.city-sheffield.bg 

За повече информация за програмите на 
Шефийлдския университет в София, моля 

посетете уеб порталите:
www.city.academic.gr и www.city-sheffield.bg 

Акредитирани от:
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нетрадиционна специалност

ЩЕ УЧИШ NUTRITION?!?
ТОВА Е  

ДИЕТОЛОГИЯ 
БЕ, ХОРА!

Дума да няма, жаждата за знание и глобалният свят вкара-
ха в речника и живота ни куп академични специалности, 
за които нямахме и идея до преди няколко десетилетия. 

Днес, благодарение на средствата за масова информация и най-ве-
че на необятната интернет мрежа, можем да научим интересни 
неща за чудновати и не толкова познати специалности. Някъде 
даже ги класират в раздели: най-глупави, най-странни /вероятно 
същото, но на езика на дипломацията/, най-безполезни...

естество. От друга страна, под 
Nutrition буквално се разбира снабдя-
ването на клетките в един органи-
зъм с жизненоважни елементи. 

За кого би представлявала 
интерес тази специалност

Макар да е част от медицината, 
диетологията по-скоро се движи по 
нейната, така да се каже, периферия, 
което ще рече, че няма нужда да 
държите скалпел и да преодолявате 
страхове от кръв и травми в чо-
вешкия организъм. При всички слу-
чаи обаче в училище химията и био-
логията трябва да са сред 
любимите ви предмети, психология-
та също. Интереси в областта на 
кулинарията биха могли да ви отве-
дат към професията на готвач, а за 
конкретната специалност, за която 
говорим, тези интереси биха могли 
да бъдат допълнителен бонус без 
съществено значение на този етап.

Каква диплома можете да 
получите

Буквално всяка позната образова-

телно-квалификационна степен е 
достъпна. Можете да получите 
бакалавърска степен, да специализи-
рате с магистърска степен и дори да 
запишете докторантура. Добре е да 
се движите в областта на медици-
ната, общественото здравеопазва-
не, естествените науки или психо-
логията. 

Тъй като основен компонент в 
специалността е храненето и храни-
те, често програмите в това на-
правление в чуждоезичните висши 
училища имат наименования, раз-
лични от Nutrition, а гравитират 
около английската дума за храна – 
food. В зависимост от държавата 
ще ви трябват 3 или 4 години за 
бакалавърска степен и 1 или 2 годи-
ни за магистърска.

Какво ще изучавате

Основното ядро на преподаваните 
предмети включва: физиология на 
човешкия организъм, метаболизъм, 
биохимия, обществено здраве, пси-
хология, хранителна токсикология. 

Е, Диетологията, в англоезичния 
свят Nutrition, не влиза в тези класа-
ции, но определено ще предизвика 
интерес, когато я споменете в раз-
говор. Така де, колко от вас всъщ-
ност са учили това, или имат в 
обкръжението си хора, завършили 
подобна специалност. Съвсем наско-
ро, на едно образователно изложе-
ние, дали на шега или най-сериозно, 
две момчета обикаляха щандовете в 
търсене на информация за подобни 
програми и определено срещаха 
трудност да се сдобият с такава. За 
какво всъщност става въпрос?

Диетологията по дефиниция е раз-
дел в медицината и се занимава с 
проблемите на груповото и индиви-
дуалното хранене при хората, било 
то болни или здрави. Завършилите 
тази специалност обикновено са 
тези, които изготвят сериозните 
диети – истински бич за съвременна-
та жена, спортистите, суетните 
мъже и от друга страна – задължи-
телен елемент в лечението на хора с 
проблеми от различно медицинско 
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студентски живот

Обучението комбинира теоретични занимания с много практическа 
работа в лабораторна среда и анализи.

 • Няколко предложения в чуждестранни висши училища

Public Health, Nutrition and Physical Activity (бакалавър-
ска програма) - University of Westminster, Англия

Transition Studies (магистърска програ-
ма) - University of Giessen, Германия

Nutritional Science (бакалавърска програ-
ма) - University of Vienna, Австрия

Nutrition and Health (магистърска програма) - 
Wageningen University and Research Centre, Холандия

Public Health Nutrition (магистърска програ-
ма) - University of Southampton, Англия

Food Processing (докторска програ-
ма) - University of Briminghum, Англия

В България

У нас битува мнението, че диетолог може да се стане с един курс или 
просто с ентусиазъм. Нещата обаче на стоят така. Медицинските 
колежи и университети предлагат бакалавърски степени по Обществе-
но здраве и след допълнителен квалификационен курс можете да практи-
кувате професията диетолог, която е от специално регулираните в 
системата на здравеопазването.

Връзката между храненето и човешкото здраве занимава умовете ни от 
векове, от времето на Анаксагор и Хипократ, през това на Леонардо да 
Винчи и до наши дни. Първият писмено документиран експеримент в 
диетологията е в Библията – в Книгата на Даниил. Нетрадиционна 
специалност като диетологията винаги може да те отведе на интерес-
но място, нали?  •

материал на Ивайло Ганчев 
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Република Естония

столица Талин

местоположе-
ние 

Северна Европа, граничи с Латвия, Русия и 
Балтийско море 

климат умерен, четири сезона

площ 45 226 кв. км.

население 1 291 000 (приблизително към юли 2010 г.)

вероизповеда-
ние

християнство (предимно лютерани, след-
ват православни, баптисти, католици)

парична еди-
ница 

евро от 2011 г.

Интересни факти

В края на 18 век приблизително две трети от всички селски жители на Ес-
тония могат да четат и, според преброяване на населението от 1881, 90% от 
естонците са грамотни.
Около една четвърт от населението е от руски произход.
Столицата Талин е един от най-добре запазените средновековни градове в 
Европа.
Различните нации, властвали над региона в миналото — датчани, германци, 
шведи, поляци и руснаци — са повлияли на естонската кухня. Сред традиционни-
те ястия са маринована змиорка, кървавица и задушено кисело зеле със свин-
ско.
Известни естонци са писателят Яан Крос, чиито произведения са преведе-
ни на поне 20 езика, авторът на националната епопея „Kalevipoeg“ Фридрих 
Рейнхолд Кройцвалд и писателят, продуцент, дипломат и политик Ленарт 
Мери.

ЕСТОНИЯ – 
ДОБЪР ИЗБОР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 
И ТУРИЗЪМ

БАКАЛАВЪРСКИ И МАГИСТЪРСКИ 
ПРОГРАМИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Странно е да представим 
държава от Европейския 
съюз в рубриката Екзо-

тична дестинация, но трябва да 
се отбележи, че популярността 
є не е голяма в средите на бъ-
дещите студенти. Това обаче 
може да се окаже в техен минус, 
защото Естония изненадва с 
качество и традиции - Tartu 
University е на 187-мо място в 
световните класации за най-до-
бри университети и е основан 
през далечната 1632 г. Но под-
робностите за него след малко, 
сега по-общо за образованието 
в тази балтийска държава.

Образование
От 2002 г. висшето образование в 
Естония е разделено на три акаде-
мични нива - бакалавър (3-4 години), 
магистър (1-2 години) и доктор (4 
години). То се предлага в университе-
ти, в професионални висши учебни 
заведения и в институции за профе-
сионално образование. На първото 
ниво на висшето образование сту-
дените могат да избират между два 
вида програми – теоретично ори-
ентирана бакалавърска програма, в 
която професионалните умения са 
разработени на базата на теоретич-
ните принципи и практично ориен-
тирана бакалавърска програма, в ко-
ято се развиват теоретични знания 
главно въз основа на практиката, 
като практическата работа пред-
ставлява най-малко 30% от учебна-
та програма.

БАКАЛАВЪРСКИ И МАГИСТЪРСКИ 
ПРОГРАМИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
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12 яйца – 1.10 евро; пилешки гърди кг. – 
4.31 евро; обяд за двама с три ястия в 
добро заведение – 38 евро; местна на-
ливна бира 0.5 л. – 2.17 евро; билет за 
градски транспорт – 0.88 евро; билет 
за кино – 4.58 евро. Едностаен апар-
тамент в центъра на Талин е около 
260 евро на месец, а извън центъра – 
към 175 евро. Разходите за консумати-
ви са към 60 евро на месец. Средната 
месечна заплата след удръжка на данъ-
ците е около 830 евро. Явно не слу-
чайно Естония стана седемнадесети-
ят член на еврозоната. Българските 
граждани не се нуждаят от разреше-
ние за пребиваване в Естония до три 
месеца от влизането в страната. 
Нужна им е само валидна лична карта.

Естония не прилага никакви ограниче-
ния за достъп до нейния трудов пазар 
за граждани на България. Те трябва да 
се регистрират в срок от три месеца 
след пристигането си и не се нужда-
ят от допълнителни разрешения, за 
да започнат работа в страната.

Естония е непозната за българите не 
само като образователна, но и като 
туристическа дестинация. Столи-
цата Талин предлага много културни 
развлечения, които чудесно могат 
да се комбинират със студентския 
живот, а през 2011 година градът ще 
бъде европейска столица на култура-
та заедно с финландския град Турку. 
Така че не чакайте, а стягайте куфа-
рите – при всички случаи ще научите 
нещо ново и ще се сблъскате с нещо 
интересно.  •

материал на Ива Балабанова-Ганчева

Естонските университети  
в световната класация 
според www.webometrics.info

187 University of Tartu 

559 Tallin University of Technology 

1221 Tallin University 

2253 Estonian University of Life Sciences 

2954 Viljandi Culture College 

3511 Estonian Academy of Arts 

3929 Estonian Information Technology College 

4322 Mainor Business School 

4479 Estonian Business School 

4664 Tartu Art College 

инженер по Международна 
бизнес администрация

Международни отношения 

 • Годишна такса: 3 068 евро

 • Продължителност: 36 месеца

 • Език на преподаване: английски

Право 

 • Годишна такса: 2 610 евро

 • Продължителност: 36 месеца

 • Език на преподаване: английски

 • ИНТЕРЕСНО: изучава се 

международно, сравнително и 

право на Европейския съюз

Изисквания и за трите специално-
сти: попълнен формуляр за канди-
датстване; копие на дипломата за 
завършено средно образование; акаде-
мична справка; снимки; такса от 40 
евро; TOEFL / IELTS резултат.

 • Повече информация за бака-
лавърски степени в Есто-
ния на: www.bachelorsportal.eu

Магистърски програми
University of Tartu

Уелнес и спа услуги проектиране и 
управление 

 • Годишна такса: 2 875 евро
 • Продължителност: 24 месеца
 • Език на преподаване: английски
 • Изисквания: английски език 
TOEFL - 525, компютърен - 196, 
интернет based - 69/70 или по-
висок; IELTS (academic) 5.5 или 
по-висок

Tallin University of Technology
Technology Governance

 • Годишна такса: 3 000 евро
 • Продължителност: 24 месеца
 • Език на преподаване: английски
 • Изисквания: бакалавърска 
диплома плюс изискванията на 
университета за бакалаври 
по-горе

 • Повече информация за ма-
гистърски степени в Есто-
ния на: www.mastersportal.eu

Животът в Естония
Животът там е малко по-скъп, от-
колкото в редица европейски дър-
жави, като най-скъпо, разбира се, е 
в столицата Талин. Ето малко ци-
фри: един литър мляко – 0.61 евро; 

Академичната година започва през 
септември и приключва през юни. 
Приемът в университетите обик-
новено се провежда от средата на 
юни до средата на юли. Някои част-
ни вузове имат прием на студенти 
два пъти годишно – октомври-ноем-
ври и юни-юли.

Броят на държавните и частните 
образователни институции е поч-
ти изравнен, като и двата вида се 
ползват с доверие и престиж. Голе-
мите университети са тези в Талин 
и Тарту, като и двата разполагат 
с общежития и библиотеки за сту-
дентите. Този в Тарту е национал-
ният университет на Естония и е 
основан от шведския крал Густав II 
Адолф през 1632 г. В него се акценти-
ра върху програми, свързани с науч-
ни изследвания във всички нива на 
образование – бакалавър, магистър и 
доктор. Интересът на чуждестран-
ните студенти към университета е 
голям. Tallin University е сравнител-
но нов университет (създаден е през 
2005 г., след като се обединяват ня-
колко институции), но е популярен 
в областта на социалните науки и 
хуманитаристиката. Той е вторият 
по големина в Естония и се състои 
от 18 института и 4 колежа с пове-
че от 8 500 студента. 

Бакалавърски програми в 
Естония
University of Tartu 
Бакалавър по  
Бизнес администрация

 • Годишна такса: 3 000 евро
 • Продължителност: 36 месеца
 • Език на преподаване: английски
 • ИНТЕРЕСНО: Сийм Калас, 
заместник-председател на 
Европейската комисия, е 
завършил в този факултет

 • Изисквания: английски език 
TOEFL - 525, компютърен - 196, 
интернет based - 69/70 или по-
висок; IELTS (academic) 5.5 или 
по-висок, мотивационно писмо

Tallin University of Technology 
Международна бизнес  
администрация 

 • Годишна такса: 3 068 евро
 • Продължителност: 36 месеца
 • Език на преподаване: английски
 • ИНТЕРЕСНО: завършвате като 

екзотична дестинация
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Марк Зукърбърг
Създателят на Фейсбук така и не завършва Харвард

Марк Зукърбърг
Той е млад, на 26 години е, той е евреин, той е богат, много богат, състоянието 
му се оценява на почти 7 млрд. долара, той е създателят на виртуалната соци-
ална мрежа Фейсбук. На неговите години много хора още не са наясно какво ис-
кат да правят с живота си, Зукърбърг вероятно има проблем какво друго да 
прави в живата си, след като е постигнал толкова много досега и е записал име-
то си в историята. 

Младият милиардер е роден в Ню Йорк през 1984 г. в семейството на майка пси-
хиатър и баща зъболекар. Гениалността му се проявява още в ранните му учени-
чески години, когато Марк печели награди в областта на математиката и физи-
ката, програмира с лекота софтуерни програми и създава новаторски медия 
плейър в един училищен проект.

Невероятните му, почти феноменални дадености естествено го отвеждат в 
Харвард, където е приет през 2002 г. и изучава психология и компютърни науки. 
Предшественикът на Фейсбук носи името Фейсмаш и е програма, замислена 
като развлечение, според съквартиранта му, в която студентите трябвало да 
оценяват кой измежду две момчета и две момичета е по-симпатичен на базата 
на качени техни снимки в мрежата. Интересът към състезанието затруднил 
сървъра на университета и то било прекратено. Някои от участниците в над-
преварата се оплакали, че не са дали съгласие да се качват техни снимки, което 
навлякло неприятности на Зукърбърг с университетското ръководство.

За рождена дата на Фейсбук е посочен 4-ти февруари 2004 г., а мястото е стаята 
на Марк в общежитията на Харвард. Съучастници в проекта са състудентите 
му Дъстин Московиц, Едуардо Саверин, и Крис Хюз. Виртуалният лексикон 
започва да се разпространява извън пределите на Харвард към други елитни уни-
верситети като Станфорд, Колумбия, Корнел и Йейл, а началото на приказката 
е дадено. 

Идва първият офис и първите финансови постъпления, които са обещаващи, за 
да се стигне до 2010 г., когато Фейсбук обявява 500 млн. потребители, списание 
„Тайм” определя Зукърбърг за личност на годината, а други медии го поставят в 
световния топ 100 на най-влиятелните личности на планетата.

Въпреки зашеметяващия успех на проекта, младият милиардер все още твърди, 
че никога не е бил воден от комерсиални цели, а целта му винаги е била да доста-
вя свободно информация на хората и не се интересува от идеята за създаването 
на медийна империя или мащабна бизнес компания. В подкрепа на думите си той 

Приятели

Какво мислите?



как да стана милиардер 

се включва в благотворителния проект на милиардери като Бил Гейтс и Уорън 
Бъфет, които решават приживе да дарят половината си състояние. 

Наскоро излезлият на екран филм „Социалната мрежа”, базиран на историята 
за създаването на Фейсбук, провокира Зукърбърг да заяви, че филмът не пресъз-
дава достоверно живота му, а интерпретира съвсем свободно и невярно съ-
ществени моменти от него. Това, разбира се, излезе като информация паралел-
но с напълно противоположна такава, според която милиардерът харесал 
лентата и дори завел хора от компанията си да гледат филма. 

Проектът Фейсбук е феномен - хулен от едни и боготворен от други. Виртуа-
лен клюкарник за хора, които в реалния живот не поддържат контакти, но 
виртуално следят едни други живота си, или невероятна възможност да общу-
ваш и получаваш информация в широк приятелски кръг – всеки е в правото си 
да решава сам. Факт е, че потенциалът на Фейсбук все още е неразкрит изцяло, 
а в основата на всичко е „богаташът с гумените чехли”, едно от прозвищата, 
които пресата лепва на Зукърбърг, заради страстта му към джапанките, с 
които си позволява да се появява навсякъде.

Поуката? В рамките на шегата: и две години в Харвард стигат, за да станеш 
милиардер. А сериозно - кой знае? Пътят към успеха и богатството е индиви-
дуален и често обвит в мистерия. Образованието обаче е важно. Най-малкото 
никога не е излишно. Академичната среда, в случая Харвард, може да бъде много 
вдъхновяваща и да провокира творчески потенциал у всеки. Пътят на високи-
те интелектуални дадености често минава през университетските зали и 
досега с умовете на преподаватели преди да достигне крайната си цел в реали-
зацията на нещо значимо и голямо, което да принесе полза на цялото човечест-
во. 

материал на Ивайло Ганчев 

Марк Зукърбърг

Харесва ми · Добави коментар · Сподели

Напишете коментар...

как да стана милиардер 



ЖОРО ПЕТКОВ
 звезден час

Жоро Петков е роден на 18 юли в София. Завършва средното си образование в 12 СОУ - Езикова гимназия с изучава-
не на немски и английски език - София.

Започва заниманията си с фризьорство в център за професионално обучение. Съвсем скоро започва да получава 
отличия в сферата на фризьорството - диплома от международен семинар на WELLA за напреднали фризьори. 
Успешно завършва курс в школа „Стилист Капанов” и получава званието за майстор фризьор. Успоредно с тези 
професионални успехи продължава да надгражда своите познания и умения като учи висше специалност „Менидж-
мънт във фризьорството и козметиката - Фирмен мениджър ”.



Помните ли момента, в който решихте, че ще се занимавате със сегашната си работа? Как се случи това?

От малък имах интерес и ми се отдаваше да правя прически. Още оттогава ми се отдават всякакви неща, свързани със 
сръчност. Първоначално правех косите на моите съученички в междучасията... И така, малко преди да завърша учили-
ще започнах да помагам в салон за удължаване на коси, но на майтап. Започна да ми харесва и лека-полека събрах клиенте-
ла. Завърших училище и продължих да работя. После записах да уча висше, но продължих с фризьорството, и така до 
сега вече почти 10 години. 

Къде изучавахте Мениджмънт във 
фризьорството и козметиката? 
Какво си спомняте най-ясно от 
това време?

В колеж ДЕЛТА. Спомням си, че там 
ни научиха, че най важното е да си 
разбираш от работата; как талантът 
и изкуството могат да се превърнат в 
доходен бизнес. 

Каква ще е най-модната мъжка при-
ческа през 2015 година? Възможен ли 
е подобен „поглед в бъдещето”?

Всеки стил и модно течение се повта-
рят на около 20 години, значи връщаме 
лентата назад 15 години и ще разберем, 
ха-ха-ха... 

Кой е личният ви №1 в бранша и 
знаете ли нещо любопитно за него?

Впечатлявам се от работата на Тай-
лор Йонстон, Том Кробот, Леслей 
Ловсон... И за мен те са едни от най 
добрите професионалисти. 

Коя е най-грозната прическа на зна-
менитост в световен план, която 
сте виждал? 

Не знам, много са, но всеки има право 
на вкус, дори той да е лош . :) 

ЖОРО ПЕТКОВ
ВСЕКИ ИМА ПРАВО  
НА ВКУС, ДОРИ ТОЙ ДА Е ЛОШ

След завършването на специалността е приет в академията на „Schwarzkopf” – 
Виена. Получава и наградата „Коафьор на 2006 г." на Pantene Beauty Awards.  В свое-
то професионално развитие се отличава още като член на Националната занаят-
чийска камара в България. Притежава богат опит в колористиката, 
подстригването и изработването на вечерни и официални прически. Има дългого-
дишен опит като фризьор за фото-сесии и корици на модни списания: ELLE, 
COSMOPOLITAN, AMICA, MAXIMUM, MODA, PLAYBOY, BEAUTY, КОСА и СТИЛ и други, 
каталози за облекло, рекламни кампании, видеоклипове и модни ревюта.
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лицето от корицата

Миглена – 
амбиция, 
свързана с 
музиката
Родена в ухаещия на рози град Казанлък. 
Там тя завършва езикова гимназия, а след 
това и филология в Пловдивския универ-
ситет. Ето защо владее английски, нем-
ски, гръцки и сръбски език. В момента е 
от част от Търговския отдел на „Стоун 
Компютърс”. Когато има време и желание 
пише в своя блог. Понякога драсва неща и 
на по-сериозни теми, което е на път да се 
превърне в хоби, за което тепърва ще се 
чуе. В началото на 2011 година прави кон-
церт – „Tribute to my friends”. Както тя са-
мата казва, основно за приятелите си и 
най-близките около нея хора, които винаги 
са били нетърпеливи да я чуят събрана, мо-
тивирана, целенасочена в един цял, истин-
ски концерт. Представяме ви Миглена!

От къде идва любовта 
Ви към музиката?

От семейството ми. Баща ми беше 
хореограф, свиреше и на акордеон. 
После стана полицай и аз продължих 
традицията. Пях 10 години в хора на 
Петя Павлович (нека почива в мир). Тя 
ме зарази, и зареди. Учеше ни освен 
изпълнители да бъдем Хора. Даде ни 
музикална грамотност, любов към му-
зиката, такт, чувство за естетика.

А какво в такъв случай ти 
дава позицията, на коя-
то работиш в момента?

Дава ми увереност. Всеки ден общу-
вам с десетки хора. Предизвикател-
ство за мен е да намеря подходящ 
начин да контактувам с отделни лич-
ности, да предугаждам желанията и 
нуждите им, да им помагам. Разбира 
се, помощта се базира на партньор-
ски или клиентски отношения. Никога 
не ми се е случвало обаче да откажа 
помощ. Независимо от типа клиент 
(бил той корпоративен, частен, или 
просто човек, който иска нещо да на-
учи или попита). Хубавото на работа-
та ми, в търговския отдел на един от 
най-бързо развиващите се системни 
интегратори, е интелигентността 
в ежедневното общуване с хората, с 
които работя. Емоциите, които спо-
деляме; професионализмът, към който 
се стремим. И не на последно място, 
удовлетворението от добре свърше-
ната работа, наред с признанието на 
клиента и неговия добър, спокоен тон.

Какво искате да Ви се 
случи в професиона-
лен план през 2011 г. 
и в кое поприще?

Пожелавам си винаги 
да бъда толкова усмих-
ната, когато ставам с 
идеята да отида на ра-
бота и то не само през 
2011 г. Пожелавам и на 
хората около мен това 
да продължава да им се 
случва и да ги зарежда 
емоционално. Както и да 
сме здрави, разбира се!
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новини и стипендии

Стипендии на Фондацията на 
Института за морски науки в 
Сидни, Австралия, за местни и 
международни студенти 

Предлагат се 3 тригодишни 
стипендии за студенти в док-
торски програми в областта на 
морските науки в австралийски 
висши училища. Всяка стипендия 
е на стойност 12 500 австралий-
ски долара на година. Кандида-
тите трябва да започват док-
торска програма през 2011 г. или 
да са завършили не повече от 1 
година от такава програма към 
тази година, за да отговарят на 
изискванията за отпускане на 
стипендия. Кандидатите тряб-
ва да представят диплома, про-
ект за оползотворяване на сти-
пендията и автобиография. 

Краен срок за подаване на 
доку�енти:  

21 февруари 2011 г. 

Адрес за изпращане на доку-
менти и допълнителна информа-
ция: marksc@sims.org.au

източник: http://www.hdr.mq.edu.

au/information_about/scholarships/hdr_

scholarships_domestic_and_international 

Стипендии на Българо-амери-
канската комисия „Фулбрайт”

Българо-американската ко-
мисия за образователен обмен 
„Фулбрайт” преставя на своята 
страница, www.fulbright.bg, след-
ните стипендии за академична-
та 2012/ 2013 г.:

• Стипендии „Фулбрайт” за 
магистърски и докторски про-
грами

• Съвместна стипендия за 
магистри по бизнес админи-
страция „Фулбрайт – Бизнес ко-
леж Прайс към университета на 
Оклахома”

• Съвместна стипендия за 
магистърски програми „Фул-
брайт – Институт Благодар-
ност към Скандинавия”

•Стипендии за изследовател-
ска дейност на докторанти

•Стипендии за докторски 
програми в областта на приро-
до-математическите науки и 
технологии

Изисквания за участие в 
конкурса:

•българско гражданство (лица 
с двойно гражданство и прите-
жатели на зелена карта не мо-
гат да кандидатстват)

• отлично владеене на англий-
ски език (писмено и говоримо) и 
издържан тест iBT TOEFL с ре-
зултат над 81 точки

• издържан тест GMAT с ми-
нимален резултат 650 точки

• завършена 4-годишна бака-
лавърска програма и висок сре-
ден успех от следването

• не се изисква предварител-
на подготовка в областта на 
бизнес администрацията

• не се допускат до участие в 
конкурса лица, които в момента 
се обучават в САЩ

Необходи�и доку�енти:

• Формуляр за кандидат-
стване (попълва се на apply.
embark.com/student/fulbright/
international);

• Три препоръки (могат да бъ-
дат приложени към електрон-
ния формуляр или изпратени ди-
ректно до Комисия „Фулбрайт”);

• Копия от преведени и лега-
лизирани университетска дипло-
ма и други дипломи и сертифи-
кати за допълнително обучение/
квалификация (сканирани и при-
ложени към електронния форму-
ляр);

• Валидни резултати от аме-
риканските стандартизирани 
тестове TOEFL и GMAT.

Всички документи трябва да 
бъдат попълнени/ преведени на 
английски език.

• Връзка към формуляра за кан-
дидатстване и допълнителните 
формуляри можете да намерите 
и на http://foreign.fulbrightonline.
org/fulbrightpage.html.

Крайният срок за по�
даване на доку�енти 

е 2�ри �ай 2011 г.

Държавни стипендии от Ав-
стрия за бакалаври, магистри 
и доктори в австрийски висши 
училища.

Академични области: Natural 
Sciences, Technical Sciences, 
Medicine, Agriculture and Forestry, 
Veterinary Medicine, Social 
Sciences, Law and Economics, 
Humanities and Theology, Fine Arts.
Отпускат се до 100 стипендии 
за срок от 4 месеца през акаде-
мичната 2011/ 2012 г. Всяка сти-
пендия е на стойност 1 040 евро 
на месец за докторанти и 940 
евро за бакалаври и магистри. 
Допълнително е възможно да се 
отпуснат до 500 евро за пътни 
разходи, а на спечелилите сти-
пендия ще се окаже помощ при 
настаняването и администра-
тивното уреждане на престоя.

Краен срок за подаване на 
доку�енти: 01. 03. 2011

Повече информация и пода-
ване на документи онлайн на: 
www.scholarships.at 

източник: www.scholarships.at 



62|ОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЧУЖБИНА

новини и стипендии

ГРУПА ISA* - Лил (Франция) 
представя програмата за обу-
чение ISFRADA**

Предложение, насоче�
но къ� предприятията 
и студентите

Висшият френско-румънски 
институт по хранително-вку-
сова промишленост и земедел-
ско развитие (Isfrada) предла-
га следните възможности на 
френските и европейски пред-
приятия, установени в страни-
те от Централна и Източна 
Европа, както и на местните 
предприятия:

Провеждане на процедурата 
по набиране на кандидати, дип-
ломирани от университети по 
земеделие, хранително-вкусова 
промишленост и ветеринарна 
медицина, бакалаври или магис-
три, на възраст до 30 години 
и с добри познания по френски 
език. Едногодишен курс на обу-
чение, който дава възможност 
на бъдещите кадри да отгово-
рят на предизвикателствата 
на европейското разширява-
не и на международното раз-
витие.

Една година обуче�
ние …и двойна дипло�а 
– френска и ру�ънска

Първият етап от обучение-
то се провежда от септември 
до декември в гр. Яш, Румъния.

Курсовете по френски език 
се организират от Френския 
културен център в гр. Яш. 
Следва специализация в гр. Лил, 
Франция от януари до април: 
Развитие на селските региони, 
Агробизнес, Браншови произ-
водства, Хранително-вкусова 
промишленост. Подготовката 
на дипломната работа се осъ-
ществява до края на септем-
ври в предприятие.

В края на обучението се изда-
ва двойна диплома: Специализи-
ран магистър по „Междукулту-
рен мениджмънт по земеделие 
и хранително-вкусова промиш-
леност”, издавана от Конфе-
ренцията на Висшите училища 
- Франция, и Магистър, издавана 
от румънското Министерство 
на образованието. Студентът 
получава назначение в предпри-
ятието, за което е бил одобрен 
и обучаван.

Курсът на обучение се финан-
сира от предприятието, за ко-
ето кандидатът е бил одобрен 
и в което ще бъде назначен 
след дипломирането си. Осигу-
рена е стипендия по време на 
обучението. 

Процедура по наби�
ране на кандидати

Набирането на кандидати се 
провежда на два етапа:

• Кандидатите попълват 
формуляр и прилагат автоби-
ография и мотивационно пис-
мо на френски или на английски 
език;

• Интервю с всеки отделен 
кандидат със симултанен пре-
вод пред комисия от Isa-Isfrada 
– провежда се в София в при-
съствието на един или няколко 
представители от предприяти-
ето.

За контакти:

Бисера Коларова, отговор-
ник отдел Стипенди, Център 
за култура и сътрудничество 
- Френски институт София, ул. 
„Дякон Игнатий” № 2 - ПК 673 – 
1000 СОФИЯ – БЪЛГАРИЯ, тел: 
+ 359 2 937 79 14, E-mail: bissera.
kolarova@institutfrance.bg 

Софарма Трейдинг“ предлага 
платена стажантска програма за 
студенти-фармацевти

„Софарма Трейдинг“ АД обявява 
чрез сайта на МА - София платена 
стажантска програма с продъл-
жителност 2 месеца и шанс за 
реализация след успешно завърш-
ване на програмата в утвърдена 
компания на позиция „дилър“ и „ме-
дицински представител“. 

Програмата помага за придо-
биване на професионален опит и 
екипна работа с доказани специ-
алисти. Запознаване със струк-
турата, организацията и начина 
на работа в компания с тради-
ции и лидер във фармацевтичния 
бранш.

Изисквания къ� 
кандидатите:

• Пета година на обучение в 
специалност „Фармация“ или 3-ти 
курс – „Биотехнологии“, „Химия“ 
или други сходни специалности;

• Общ успех от следването до 
момента – мн. добър (4.50);

• Желание за усъвършенстване 
и непрекъснато повишаване на 
квалификацията;

• Възможност за работа на 8- 
часов работен ден след приключ-
ване на стажантската програма;

• Организираност, енергич-
ност, мотивация.

Описание на позиция Дилър, 
на която и�ате въз�ожност 
да се реализирате:

• Осъществава контакт по 
телефона с клиенти на фирмата 
с цел предлагане на продуктите 
от портфолиото, с което работи 
компанията;

• Работи за увеличаване на про-
дажбите, разширяване, задържа-
не и оптимизиране на клиентска-
та мрежа;

• Рекламира нови продукти.
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Описание на 
позиция Медицински 
представител:

• Планира, организира и осъ-
ществява посещения на лични-
те лекари и специалисти, с ко-
ито работи, с цел представяне 
и налагане на лекарствени про-
дукти от портфолиото на „Со-
фарма трейдинг“;

• Създава и поддържа взаи-
моотношения с лекари в райо-
ните, за които отговаря;

• Следи продажбите в пове-
рения му регион чрез ежеднев-
ни посещения на основните ап-
теки и събира информация от 
фармацевтите.

източник: mu-sofia.bg

записаните в програмата може 
да специализира в задграничен 
университет в направленията 
Комуникация чрез специални съ-
бития, Онлайн комуникация и Ме-
дийна психология.

НБУ с магистратура в други 
страни

Съвместна магистърска про-
грама с още 5 престижни евро-
пейски университета старти-
ра Нов български университет 
(НБУ). Специалността се казва 
Международна комуникация и 
дава възможност на студенти-
те за специализация в страни-
те Унгария, Италия, Холандия, 
Великобритания и Литва.

В първия семестър всички 
студенти в партньорските уни-
верситети учат по една и съща 
учебна програма на английски 
език, обясни зам.-ректорът на 
НБУ доц. Десислава Бошнакова. 
През втория семестър всеки от 
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студентски живот

17 кг. пари за 
семестриалната 
такса

любопитни факти

Докато покачването на таксите за следване във висшите 
училища в Обединеното кралство се посреща с улични де-
монстрации и дори сблъсъци, в САЩ също има покачване на 

таксите в някои университети и колежи, но протестите са по-скоро 
символични.

Студентът в University of Colorado Ник Ра�ос платил семе-
стриалната си такса от 14 309 долара и 51 цента с банкноти от един 
долар и монети. 

„Това започна като идея за някаква шега,” � споделя студен�
тът по иконо�ика – „но колкото повече се замислях колко абсурдно 
висока е тази сума, толкова повече ми се прииска да покажа на универ-
ситета по един различен начин как точно изглежда тя.”

Събирането на тези пари в дребни банкноти и монети отнело някол-
ко дни обикаляне в различни банки. В окончателния им вид те се побрали 
в 17 килограмов сак, с който Рамос пристигнал в университета. Говори-
телят на висшето училище, г-н Хилърд, споделил, че са били нужни 3-ма 
души и един час работа, за да се изброят банкнотите и монетите. Той 
бил категоричен, че в последните 10 години никой не е плащал таксите 
си в брой, но си спомнил за случай от 80-те години, когато студент в 
университета опитал да заплати обучението си изцяло с монети. Твър-
до и категорично му е било отказано. 

Е, днес времената са други и кризата си е криза.

източник: www.nytimes.com








