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Скъпи ученици, 

Предстои ви изключително важен избор, който може да определи до голяма степен бъдещето 
ви. Предстоят ви първите стъпки в света на университетското образование.

Като начало - първото ниво на академичната стълбица е бакалавърската степен. В различни-
те държави програмите в това първо образователно ниво могат да отнемат три или чети-
ри години. Важно уточнение е, че има специалности, по които не може да притежавате само 
бакалавърска степен, а трябва да сте минимум магистър (следващата крачка по академична-
та стълбица), за да практикувате съответната професия. Някои от най-популярните примери 
за това са правото, медицината, архитектурата и фармацията. 

В различните страни действат различни образователни системи – някъде бакалавърската 
степен се получава за 3 години (Великобритания, Холандия). В Дания, САЩ, Канада и други, 
включително България, продължителността е 4 години, а при инженерните програми дори 5. В 
англоезичните страни има колежи, които предлагат обучение и само за 2 години, като придо-
битата квалификация условно може да се приравни на степен „професионален бакалавър”. 

В България професионалните бакалаври завършват 3-годишен курс на редовно обучение в 
колеж или университет с не по-малко от 180 кредита и положен държавен изпит или защитена 
дипломна работа. Бакалаврите са получили своите дипломи след 4-годишен курс редовно обу-
чение (4- или 5-годишен курс задочно или индивидуално обучение) в университет, с не по-малко 
от 240 кредита.

Международно образование - Бакалавърски програми 20186

Увод

Първа стъпка 
след училище - Бакалавър 
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Как се кандидатства у нас
Българските университети или провеждат 
конкурсни изпити, или приемат според 
оценките от матурата. Всъщност – 
почти всички правят и двете неща, но 
условията за прием са различни за отдел-
ните специалности. Приемът с оценка 
от матура обикновено се възприема като 
начин да се стимулира кандидатстването 
в програми, които не се радват на особено 
висок интерес от страна на кандидатите. 
От друга страна, конкурсните изпити 
отсяват желаещите за по-престижните 
специалности.

Оценките по определени предмети също 
имат голямо значение. Например – оценки-
те от дипломата за средно по български и 
чужд език имат значение при формирането 
на състезателния бал за специалности 
като филология, журналистика, PR и т.н.

Как се кандидатства в чужбина
По-конкретна информация за най-популяр-
ните образователни дестинации може 
да откриете в този справочник. Все пак 
основната разлика е, че (най-вероятно) 
ще кандидатствате само по докумен-
ти. А именно – дипломата ви за средно, 
препоръки от учители, удостоверение за 
владеене на чужд език. Може да има доста 
допълнителни условия – например мотива-
ционно писмо, есе, портфолио с разработ-

ки, интервюта или дори отново конкурсни 
изпити, но основните неща си остават 
тези три. 

Оценките от дипломата ви също имат 
значение. Често чуждестранните универси-
тети поставят условие за минимален успех 
от средното образование. За съжаление, не 
можете да кандидатствате с оценките си 
от матурата, но те влизат във формиране-
то на общия ви успех от средното образо-
вание, което ги прави не по-малко важни. 

За какво може да ви послужи
Това, да се сдобиете с „висше“, не е и не 
може да бъде самоцел. Бакалавърската сте-
пен отваря врати както за професионална 
реализация в много сфери, така и за канди-
датстване в следващия етап на висшето 
образование – магистратурата. Дали ще 
започнете работа или ще продължите 
обучението си – зависи от вас. И двете 
алтернативи имат своите положителни и 
отрицателни страни. 

Статистиката показва, че притежателите 
на бакалавърска степен се радват на по-до-
бра  кариерна реализация, по-високи заплати 
и в крайна сметка – по-висок жизнен стан-
дарт в сравнение с тези, които остават 
само със средно образование. Освен това 
има редица професии, които изискват задъл-
жително висше образование.

Увод



Международно образование - Бакалавърски програми 20188

Увод

календар на 
канДиДат-СтУДента

Често ни питат колко рано трябва да започне подготовката за кандидатстване във висше 
учебно заведение. Истината е, че няма точна дата, но като цяло важи правилото „колкото 
по-рано, толкова по-добре”. Затова ви представяме един препоръчителен календар за действие 
през различните години на средното образование. Без значение в кой клас сте сега, прочетете 
всички стъпки внимателно и адаптирайте календара за себе си.

Клас Какво да правим? Защо е важно?

9-ти клас Поддържайте максимално 
добър успех в училище.

Много висши училища изискват висок успех за 
кандидатстване. Успехът от дипломата ви за средно 
образование в повечето случаи съдържа част от 
оценките в 9-ти клас. Не подценявайте поддържането 
на добри оценки отрано. Добре е да имате успех над 5.00.

Започнете да изучавате 
чужд език.

Научаването на чужд език не става бързо. Затова е 
важно да се ориентирате от по-рано и да положите 
усилия в тази насока.

Включвайте се в 
извънкласни прояви, 
благотворителни дейности, 
състезания и т.н.

Много университети (особено чуждестранни) ще 
искат препоръки или портфолио с вашите успехи. В 
по-ранните класове имате повече време за извънкласни 
дейности. Колкото повече неща успеете да изброите, 
толкова по-добре.

10-ти клас Проучете кои са 
международните 
сертификати за владеене 
на съответния език.

Информирайте се каква е валидността на 
сертификатите (някои важат до 2 години), къде 
се провеждат изпитите, колко по-рано трябва да 
се регистрирате. Това изисква добро планиране на 
времето и  усилията ви.

Започнете интензивна 
подготовка по езика, която 
вече да е насочена към 
тестовете.

Тестовете, макар в общи линии да следват сходен 
модел, са достатъчно различни, за да предизвикат 
объркване у кандидатите, които не са запознати с 
тях. 

Потърсете възможност 
за пътуване в чужбина или 
обучение в международна 
среда.

Например летен езиков курс, международен лагер, 
училищен международен проект (често се финансират 
по програми на Европейския съюз). Така ще натрупате 
лични впечатления и ще прецените дали обучението в 
чужбина е това, което искате.
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11-ти клас Явете се на изпитите за 
езиков сертификат.

Да вземете сертификат в 11-ти клас има много 
предимства. Най-голямото сред тях е, че нещата, с 
които трябва да се справяте в 12-ти клас, стават с 
едно по-малко. 

Започнете избора на 
университети, в които ще 
кандидатствате.

Добре е първоначалният ви списък да съдържа поне 
10 институции. Много е важно да изберете първо 
специалност, а след това да търсите подходящ 
университет, където тя се изучава да добро ниво.

Изяснете процедурите и 
крайните срокове.

В повечето държави всеки от университетите има 
свои срокове и изисквания към документите.

12-ти клас Изисквайте академична 
справка възможно най-рано.

Администрацията винаги ни се вижда бавна, особено 
когато ни трябва нещо спешно. Поискайте да ви бъде 
издадена академична справка възможно най-рано. 

Свържете се с ваши 
учители за препоръки.

Все повече висши училища изискват препоръки от поне 
двама преподаватели. Изберете най-подходящите си 
учители за тази цел и си поговорете с тях относно 
бъдещите ви планове.

Внимателно разгледайте 
всички оферти, които 
сте получили от 
висшите училища, ако се 
ориентирате към чужбина.

Може да ви предложат „условен” прием, който ще бъде 
потвърден единствено, ако успехът от дипломата ви 
за средно образования е над определен минимум.
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висшето 
образование 
в чужбина: 
предимства и 
предизвикателства 

Ако четете тези редове, вероятно проявява-
те интерес към образование в чужбина. Си-
гурно имате близки или приятели, които учат 
извън България, и сте чували от тях какви ли 
не истории - колко е трудно да се подготвиш 
за изпити, как парите вечно не достигат, но 
и колко нови прятели са намерили или дори, че 
студентският живот е един безкраен щур 
купон... Независимо дали историите са изпъл-
нени с положителни или отрицателни емоции, 
това е едно невероятно преживяване, което 
си заслужава да изпитате...

По-предпазливите от вас може би смятат, че 
следването в чужбина е една авантюра, която 
не всеки може да си позволи. Да, може би наис-
тина трябва да си поне малко авантюрист, за 
да заминеш далеч от дома и въпреки всички 
предизвикателства да постигнеш мечтите 
си.

Дали да уча в България, или да избера универ-
ситет в чужбина? Въпросът няма еднозначен 
отговор. Безспорно е обаче, че колкото по-ин-
формиран и обмислен е този избор, толкова 
по-успешен е крайният резултат.

Ако се замислим за предимствата, които дава 
образованието в чужбина, веднага ще можем 
да изброим поне няколко. 

Можете да изберете предпочитана от вас 
специалност сред широк спектър от ака-
демични програми. Добре известен факт е, 
че голяма част от най-новите и перспектив-
ни специалности се въвеждат първо в най-до-
брите западноевропейски университети. При 
това университетите залагат на интерак-
тивно обучение, работа по проекти и в гру-
пи, а повечето учебни материали са достъпни 
онлайн. 
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Стажовете (често и платени) са задъл-
жителна част от обучението и в много слу-
чаи са важна крачка към успешна кариерна 
реализация. Не забравяйте, че наличието на 
международен опит в CV-то прави много 
добро впечатление на потенциалните рабо-
тодатели.

Усъвършенстването или научаването 
на (нов) чужд език е неизменна „придадена 
стойност“ на образованието в чужбина - не-
зависимо колко часа прекарвате над учебни-
ци и речници, нищо не може да замени еже-
дневието в среда, където езикът „живее“ и 
постепенно става част от вас.

Да учите в чужда страна означава да свик-
нете с храната, традициите, навиците и 
културата на местното население. А при 
срещата си с всяка нова култура човек опоз-
нава по-добре своята и става по-толерантен 
и отворен към света.

Европейските университе-
ти предлагат много въз-
можности за приятно и 
смислено прекарване на 
свободното време. Чрез 
участия в клубове, спортни 
занимания, конкурси и др. ще 
можете да изпитате радос-
тите на един пълноценен 

студентски живот.

Образованието в интернацио-
нална среда ви дава възмож-

ност да учите, живеете и да се 
забавлявате с ваши връстници от 

различни страни не само от Европа, 
но и от цял свят. За това спомагат 

стажовете и пътуванията с учеб-
на цел, както и пътешествията с прия-

тели и колеги през уикендите и ваканциите 
на достъпни цени (има специални отстъпки 
за студенти и учащи!). Така се създават мно-
го полезни контакти и приятелства за цял 
живот.

Да си студент в чужбина обаче не е лесно. 
Казват, че у дома и стените помагат, а в 
чужбина трябва да се справяте с всичко 
сами – от оправянето на леглото сутрин до 
откриването на банкова сметка и разпре-
делението на месечния бюджет. Разбира се, 
най-трудно е в началото, защото няма мно-
го време за адаптация. Много бързо трябва 
да запомните къде се намират лекционните 
зали, лабораториите, административният 
отдел, седалището на Студентския съвет, 
лекарският кабинет, супермаркетът, фит-
нес-залата и т.н. С други думи, трябва да 
започнете да проявявате съобразителност, 
да станете по-самостоятелни, по-отговор-
ни. Ако разчитате на почасова работа, за да 
си помагате с месечната издръжка, трябва 
да потърсите работодател и да свикнете 
да разпределяте времето си така, че да не 
страда следването ви, а и да можете все 
пак от време на време да разпускате с при-
ятели...

Ако все още се колебаете дали образование-
то извън България е за вас, винаги можете 
да потърсите консултантите на ЕДЛАНТА 
за повече информация и съвет. 

Увод



Brexit наложи нов подход 
при избора на университет в 
чужбина 

Международно образование - Бакалавърски програми 201812

Напливът от кандидати вдигна „летвата“ за прием на Острова и 
повиши вниманието при подбора на университети и специалност   

Изборът на образование в чужбина е решение, 
което изисква максимална информираност 
и прецизен избор за това какво и къде да се 
учи. През последните две години  Brexit наложи 
нов подход при избора на университет, като 
накара кандидатите да се замислят какво ги 
мотивира в избора на дестинация и защо?!?
Българите, желаещи да учат висше образова-
ние в Англия, могат да бъдат спокойни, тъй 
като излизането на страната от ЕС няма да 
се отрази негативно на постъпването им в 
британски университет. „Великобритания каза 
„Да!" на студентските кредити за българи за 
следващата учебна 2018-2019 г.", а Асоциацията 
на британските университети настоява за 
запазване на условията за прием и за следва-
щата академична година. Запазените условия 
и сравнително неясните перспективи след 
окончателното излизане на страната от ЕС 
обаче, повиши интереса на кандидатите към 
ранна ориентация и прием. От влизането на 
България в ЕС през 2007 г. всяка година над 
2000 български кандидат-студенти ползват 
финансиране от британското правителство 
в размер около 9000 паунда, които покриват 
пълния размер на таксите за обучение. Те пред-
ставляват над 95% от българските кандидати, 
които се обучават на Острова. Наша задача 
като консултанти е всички български кандида-

ти, които са наясно какво искат да учат във 
Великобритания, да представят най-добрите 
кандидатури и прецизен подбор на университе-
ти, за един успешен прием.  

Искаме на всяка цена да учим в бри-
тански ВУЗ, но как да подберем петте 
университета, които ще ни одобрят? 
Кандидатстването на острова се отличава 
с два типични момента – централизирана 
система за кандидатстване една година 
предварително и избор на до 5 университета, 
в които бихме желали да учим дадена специал-
ност. Първото изисква да не чакаме последния  
момент, второто обаче е резултат от процес 
на осъзнаване на собствените способности 
и намерения, за това какво и къде искаме да 
постигнем. Да се изберат пет университета 
от общо над 110 висши учебни заведения на 
Острова, е задача с повишена сложност, а 
от нея зависи успешния прием. Да сме наясно 
какво искаме и можем, и да го изложим точно 
в мотивационното писмо, да сме преценили 
правилно възможностите си за оценките от 
матурите, които формират крайния резултат, 
са тънкости, които българите отлично овладя-
ват в процеса на консултиране. Познанията ни 
от дългогодишното партньорство с британ-
ските университети позволява предварително 

„Интеграл“, консултант с 25 г. опит в образованието в чужбина 
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да информираме кандидатите кой универси-
тет какви изисквания има. Това позволява и 
прецизна и съвместна оценка на реалните 
шансове за прием.  

Интересът към образованието в Англия на 
българите остана непроменен след Brexit, по-
ради запазените условия за кандидатстване. 
„Летвата“ за прием обаче е по-висока поради 
очаквания голям наплив и от кандидати от 
цялата европейска общност. В офисите 
на „Интеграл“ вече се наблюдава засилен 
интерес и ранно кандидатстване, предвид 
очакваната голяма конкуренция. 

Оправдаха се прогнозите ни и студентите, 
които са се колебали за обучение на Острова, 
също  да кандидатстват, за да се възполз-
ват от сегашните условия за прием. През 
последните 5 години документи за обучение 
във Великобритания подават средно между 
2150 и 2300 българи, от които между 1200 и 
1500 са с успешен прием. От влизането си в 
ЕС до сега, България е в Топ 10 на европей-
ските страни с най-голям брой студенти на 
Острова, като изпреварва страни с голямо 
население като Румъния, и се нарежда заед-
но с Германия, Испания и Италия.  

Дава ли това основание за 
притеснения какво ще се 
случи след финализира-
не на преговорите за 
Brexit? 
Консултантската ни 
практика показва, 
че място за паника 
няма, тъй като 
когато има пра-
вилна цел и на-
мерение, винаги 
се намира най-
подходящият 
университет 

за всеки кандидат. Всичко зависи от подхода 
на кандидата и правилното взаимодействие с 
добър консултант. Разработването на меха-
низми за избор и възможности за реализация 
са водеща цел и задача на програмата на 
Интеграл „Образование 360“, която в рамките 
на най-голямото международно изложение „Све-
товно образование“, се стреми да затвори 
кръгa на информираност и да изглади неясно-
тите относно перспективите за образование 
в чужбина.  Изложението е място да получите 
безплатна професионална консултация 
и да се запознаете с актуалните въз-
можности, с които да прецените максимал-
но шанса си за обучение в чужбина. Очакваме 
ви на 30-ти септември и 1-ви октомври, 2017 г. 
в хотел София Балкан, където ще присъст-
ват над 60 обучени български консултанти и 
над 100 западни експерти за образование в 
чужбина. Изложението е и най-големият UCAS 
център в България за безплатни консултации 
и навременно кандидатстване в британски 
университет, който тази година ще е от 
изключително значение за кандидатите да 
учат на Острова. 

Подробности за програмата и участници-
те в международното изложение Световно 
образование: http://www.world-education.eu  и в 
офисите на Интеграл в 
цялата страна.
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Професии на бъдещето

Съвременният свят се е 
променил значително през 
последните години. Намира-
нето на работа, която да 
носи удовлетворение и добри 
приходи в близко и по-далечно 
бъдеще, е трудно начинание. 
Това е и едно от основните 
предизвикателства, което 
стои пред кандидат-студенти-
те. За да ви улесним в избора 
на специалност, ви предста-
вяме няколко от сферите, в 
които се предполага, че ще 
има значително развитие 
през следващите години. Или 
казано по друг начин – накъде 
да се ориентирате, за да сте 
сигурни, че ще имате работа и 
финансова независимост, след 
като завършите?

Устойчиво развитие
Съвременните организации все повече обръщат внимание 
на един много сериозен проблем – влиянието на тяхната 
дейност върху околната среда и намирането на начини за 
неговото ограничаване. В тази връзка специалностите, 
които обхващат изучаването на екология, околна среда и 
устойчиво развитие, имат потенциал да бъдат едно от 
най-търсените направления в бъдеще. Специалистите по 
устойчиво развитие имат и задълбочени познания по бизнес 
и право, логистика и етични норми. Тенденциите за водене 
на природосъобразен живот, както и агресивното влияние 
на големите корпорации върху околната среда, означават, че 
кариерата в сферата на устойчивото развитие ще бъде не 
само полезна за обществото, но и ще се развива все повече 
в бъдеще.

Изкуствен интелект 
Науката за изкуствения интелект е подразделение на 
компютърните науки. Основната ú цел е да развие компю-
трите до такава степен, че те да могат да извършват 
неща, които обикновено хората правят – и по-конкретно, 
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неща, свързани с интелигентното човешко 
поведение. Изкуственият интелект са 
информационни системи и приложения, кои-
то отдавна са напуснали компютърните 
лаборатории и са привлекли вниманието на 
съвременния бизнес. Изкуствен интелект 
вече се прилага в редица сектори – финан-
си, маркетинг, здравеопазване, производ-
ство. Изкуственият интелект дълго-
срочно се свързва с изчезването на някои 
професии – най-вече тези, които могат да 
бъдат автоматизирани. До този етап все 
още има доста време, а междувременно 
индустрията има нужда от специалисти 
в сферата на IT и технологиите, които да 
създават и развиват изкуствения инте-
лект.  Пазарът ще има нужда и от хора, 
които да запълват празнината между 
създателите на технологиите и компании-
те, които ще ги използват, като обучават 
служителите и им показват на разбираем 
език как да използват сложните алгоритми. 
Не на последно място ще са необходими 
специалисти, които да поддържат систе-
мите и да се уверяват в безопасността 
им и правилното им функциониране. 

Биоинженерство
Биоинженерството е дисциплина, която съ-
четава инженерни науки с науки за живота, 
с цел подобряване на човешкото здраве.

Основните му направления са 3: предва-
рително познаване на живите системи, 
подобряване на функцията на живите 
системи чрез разработването на системи, 
и предотвратяване на вредата за живите 
системи чрез изграждане на модели, 
алгоритми и устройства, които могат да 
предскажат опасности или да ръководят 
поведението на организмите. 

Дейностите на  биоинженерството 
включват разработването на изкуствени 
органи - изкуствени стави, пейсмейкър 
на сърцето, артроскопия, ангиопластика, 
кожа, бъбречна диализа и машина сърце– 
бял дроб. Всичко това звучи като научна 
фантастика, но специалистите по биоин-
женерство са факт и получават щедри 
възнаграждения. Годишният среден доход в 
САЩ е 81 540 долара, а 10% от най-добрите 

специалисти там печелят годишно над 
126 990 долара.

До 2020 г. броят на биомедицинските ин-
женери се очаква да нарасне с 61,7%, което 
е четири пъти повече от прогнозирания 
ръст за всички работни места.  

Здравеопазване
Колкото и да се развиват компютрите 
и мобилните технологии, едно е сигурно - 
хората все още имат и ще имат нужда от 
специалисти, които да ги лекуват. Нараст-
ващото население, както и заплахата от 
опасни болести, са факторите, които 
определят необходимостта от лекари, 
медицински сестри, кинезитерапевти, 
психолози и всякакъв друг вид медицински 
персонал. Навлизането на технологиите 
в медицината има потенциал да подобри 
значително лечението на редица болести, 
а това да развие допълнително медици-
ната и нуждата от подготвени кадри да 
нарасне. Медицината е една от най-добре 
платените професии, особено ако говорим 
за развитие в чужбина.

Творчески професии
В нарастващия свят на технологиите, 
в който все повече работни места ще 
бъдат заменени от машини, приложения 
и компютри, бъдещето е на творчески-
те индустрии. Очаква се нарастване на 
нуждата от професии, които изискват 
критично мислене, творчески подход при 
решаването на проблеми, адаптивност, 
емоционална и социална интелигентност 
и учене през целия живот. Дори и изкуст-
веният интелект да се справя по-добре 
от човека с все повече задачи, роботите 
няма да могат да заменят хората изцяло. 
Причината е, че хората общуват и взаимо-
действат помежду си и за тази цел мислят 
критично. Тези способности са развити 
най-вече в изучаването на изкуства и чужди 
езици. Само до 2018 г. се очаква около 1.4 
милиона души в България да бъдат заети в 
творческите индустрии. Графичен дизайн, 
уеб дизайн, виртуална реалност, анимация, 
индустриален дизайн, моден дизайн са само 
част от креативните професии, които ще 
имат все по-голяма важност в бъдеще. 
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какво означава  
„архитектура”?
Архитектурата е една от 
специалностите, които 
винаги ще бъдат актуални, а 
професията гарантира лес-
ното намиране на работно 
място и дори стартирането 
на самостоятелен бизнес. Тя 
представлява процесът на 
планиране, създаване, дизайн 
и конструкция обикновено на 
сгради или други физически 
структури. Архитектурата 
е един от главните маркери, 
по които се идентифицират 
цивилизациите от историче-
ски времена до ден-днешен. 
Работата на един архитект 
включва не само проекти-
рането и изграждането на 
сгради, но и други актив-
ности – планиране на цели 
области и държави, проек-
тиране на населени места 
и открити пространства 
като улици, площади, градини, 
паркове, докато стигнем 
до неща като конструиране 
на детайли, обзавеждане, 
вътрешен дизайн и т.н. 

архитектура

Особености на специалността
Архитектите притежават качества, произтичащи от 
спецификата на тази специалност – синтез от изкуство и 
строително-техническа дейност. Поради това кандидатите 
трябва да имат всестранно развита обща и художествена 
култура, рационално и пространствено мислене, познания и 
умения в областта на изобразителното изкуство и – не на 
последно място по-важност - способност за самостоятел-
но творчество. Всеки добър архитект трябва да може да 
визуализира идеите си правилно. Това е първото нещо, което 
виждат и клиентите, и строителните техници, които тряб-
ва да реализират проекта. В този смисъл, рисуването е 
безценно умение. Колкото и добри компютърни програми да 
има в днешно време, нищо не може да замени напълно тази 
способност на архитекта. 

какви предмети се изучават?
 • Математика
 • Основи на архитектурното проектиране
 • Строителни материали
 • Рисуване
 • Моделиране
 • История на българската архитектура
 • Опазване на архитектурното наследство
 • Жилищни сгради
 • Обществени сгради
 • Паркова и ландшафтна архитектура
 • Програми за моделиране
 • Програми за чертане.

водещи университети в България

Източник: Министерство на образованието и науката

Класиране Висше училище Град Резултат

1
Университет по архитектура, строителство и 
геодезия

София 64

2 Академия на министерството на вътрешните работи София 61

3 Нов български университет София 52

4 Варненски свободен университет Варна 50

5 Висше строително училище „Любен Каравелов” София 50

6 Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” София 50
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водещи университети в чужбина

какво можете да работите с такова образование?
Практиката показва, че високообразованите кадри, каквито 
са тези, завършили архитектура, се справят много по-добре 
и с намирането на работа, и с развиването на собствен 
бизнес, въпреки неблагоприятните икономически условия. 
Експертите посочват, че архитектурният пазар в България 
се равнява на 46 милиона евро всяка година. Тоест – всички 
2900 акредитирани архитекта си разделят по около 15 900 
евро на година. Разбира се, хората не получават еднакво коли-
чество пари, но това е средното положение.
Разлики в заплащането вероятно съществуват според типа 
заетост на специалистите. Ако сте решили да учите в чуж-
бина, няма да е зле да разгледате и сайтовете на местните 
акредитиращи професионални институции, защото от там 
може да получите доста информация за необходимите ви 
професионални умения и компетенции, както и за признаване-
то на дипломите.

Източник: QS World University Rankings

Класиране Висше училище Държава Резултат

1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) САЩ 98

2 UCL (University College London) Великобритания 95.7

3 Delft University of Technology Холандия 91.7

4 University of California, Berkeley САЩ 91.2

5 ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Швейцария 89.8

6 Manchester School of Architecture Великобритания 89.1

7 Harvard University САЩ 88.9

8 University of Cambridge Великобритания 87.5

9 National University of Singapore Сингапур 86.9

10 The University of Hong Kong Хонг Конг 84.7
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специалност

какво означава  
„бизнес науки”?
Бизнесът – това е наука, 
която търси начини за най-
ефективно производство на 
блага, поради ограниченост-
та на ресурсите и неогра-
ничеността на потребно-
стите на обществото. 
Бизнес науки всъщност е 
специалност, която обхваща 
множество други науки 
като мениджмънт, финанси, 
маркетинг. Най-общо казано, 
бизнес науки е съкратен 
начин на назоваване на 
специалността бизнес адми-
нистрация и икономика. 

Особености 
на специалността
На тази специалност може 
да се гледа като на първа-
та стъпка в образованието 

Бизнес науки

в областта на бизнеса от най-общ тип. С бакалавърска 
степен по бизнес науки по същество имате един фунда-
мент, който е добре да се развие с конкретна специализа-
ция в някоя от основните направления като мениджмънт, 
финанси, маркетинг, човешки ресурси, счетоводство или в 
някой конкретен отрасъл на икономиката или индустрията. 
Бакалавърската диплома ще ви направи кадър от нисшия и 
средния ешалон в бизнес компаниите, а с магистърска сте-
пен в по-тясно специализирана област, и най-вече популяр-
ната Master of Business Administration MBA, вече можете да 
търсите високо кариерно развитие. 

какви предмети се изучават?
 • Маркетинг
 • Финанси
 • Макроикономика
 • Теория на управлението
 • Бизнес стратегии
 • Планиране и прогнозиране
 • Статистика
 • Счетоводство
 • Делова кореспонденция
 • Предприемачество
 • Бизнес анализ.

водещи университети в България

Източник: Министерство на образованието и науката

Класиране Висше училище Град Резултат

1 Американски университет в България София, Благоевград 66

2 Софийски университет „Св. Климент Охридски” София 64

3 Университет за национално и световно стопанство София, Хасково 59

4 Технически университет София, Сливен 58

5 Нов български университет София 55

6 Лесотехнически университет София 52

7 Химикотехнологичен и металургичен университет София 50

8 Икономически университет Варна 48

9 Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” Велико Търново 47

9 Международно висше бизнес училище Ботевград 47
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водещи университети в чужбина

какво можете да работите с такова образование?
Завършилите тази специалност могат да работят във 
всяка сфера на частния и обществения сектор на икономи-
ката; в бизнес компания от всеки тип и във всеки сектор, в 
банки, застрахователни компании, инвестиционни фондове, 
в държавната и общинската администрация. Истина е, че 
позициите на завършилите тази специалност често се зае-
мат от хора с различен тип образование, най-често нещо в 
областта на икономиката, но понякога нещо съвсем различно, 
което прави конкуренцията още по-голяма. Ето защо горещо 
препоръчваме, когато избирате висше училище, да се целите 
в най-доброто и по възможност не излизайте на пазара на 
труда само с бакалавърска степен.

Източник: QS World University Rankings 2017

Класиране Висше училище Държава Резултат

1 Harvard University САЩ 98.3

2 London Business School Великобритания 95.0

3 INSEAD Франция 93.7

4 Massachusetts Institute of Technology САЩ 93.4

5 University of Pennsylvania САЩ 93

6 Stanford University САЩ 92.3

7 University of Oxford Великобритания 90.4

8 University of Cambridge Великобритания 90.3

9 London School of Economics and Political Science Великобритания 89.9

10 University of California, Berkeley Италия 88.1
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какво означава  
„журналистика”?
По дефиниция това е съби-
ране, анализиране, интер-
претиране и представяне 
на информация, новини, 
актуални събития, и т.н. 
чрез различни жанрове и 
похвати, и различни канали 
за масова информация. 
Като академична специ-
алност журналистиката 
се позиционира в различни 
факултети и под различни 
академични направления. 
По естеството и мето-
дите си тя е хуманитарна 
специалност, но има много 
допирни точки със социални 
науки. Обикновено се препо-
дава във факултетите по 
комуникация и медийни нау-
ки, но там, където такива 
липсват, може да се води и 
във филологическите.

Журналистика и медийни науки

 
Особености на специалността
Журналистите трябва да умеят да се изразяват грамотно 
и умело (писмено, говоримо), да имат широка обща култура, 
активна гражданска позиция, интереси в различни области, 
желание и умение за проучване, събиране, анализиране и 
представяне на новини и информация относно обществено 
значими събития. Все повече се говори за една особена част 
от журналистическата професия – етиката. Почтеността 
на журналистите има фундаментално значение изобщо за 
смисъла на тази работа. Медиите са наричани „четвъртата 
власт”, тъй като възможността им да формират обществе-
ното мнение е безусловна и голяма, от което пък трябва да 
произтича голяма отговорност, за което именно журналис-
тическата етика е особено важна. 

какви предмети се изучават?
 • Езикова култура
 • Български език
 • Комуникации
 • Съвременна журналистика
 • Журналистически жанрове
 • Политика и медии
 • Радио журналистика
 • Речева комуникация
 • Социални мрежи.

водещи университети в България

Източник: Министерство на образованието и науката

Класиране Висше училище Град Резултат

1 Софийски университет „Св. Климент Охридски” Благоевград 60

2 Американски университет в България София 59

3 Нов български университет София 53

3
Университет по библиотекознание и информационни 
технологии

София 53

4 Университет за национално и световно стопанство София 52

5 Югозападен университет „Неофит Рилски” Благоевград 47

6 Бургаски свободен университет Бургас 44

7 Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” Шумен, Добрич 43

8 Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” Велико Търново 42

специалност
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Журналистика и медийни науки

водещи университети в чужбина

какво можете да работите с такова образование?
Сред журналистите се наблюдава голямо разнообразие от 
професионални квалификации – много често тази професия се 
практикува от хора, завършили филология, социални науки или 
друга хуманитарна специалност. Все пак това не означава, 
че образованието в тази област няма полза. Напротив, то 
може да бъде сериозно конкурентно предимство на пазара 
на труда. Освен това съществуват и други алтернативи 
за професионална реализация – завършилите журналистика 
могат да работят като редактори, коректори и дори като 
специалисти по връзки с обществеността. Последното 
може да звучи странно, но всъщност доста от изучаваните 
предмети в университета са идентични. Журналистите, по 
подразбиране, са хора с изявена гражданска позиция, което ги 
прави подходящи и за работа в неправителствения сектор, 
като НПО-та, фондации, институти и т.н.

Източник: QS World University Rankings 2017

Класиране Висше училище Държава Резултат

1 University of Southern California САЩ 96

2 University of Amsterdam Холандия 94.6

3 London School of Economics and Political Science Великобритания 93.3

4 Stanford University САЩ 92.1

5 University of Wisconsin-Madison САЩ 91.3

6 University of California, Berkeley САЩ 91.2

6 University of Texas at Austin САЩ 91.2

8 Goldsmiths, University of London Великобритания 89.7

9 University of California САЩ 88.4

10 University of Pennsylvania САЩ 87.9
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какво означава  
„дизайн”?
Специалностите в сфера-
та на изкуствата са много, 
като по-голямата част 
от тях се отнасят към 
театралното и филмовото 
изкуство, фотографията 
и модния дизайн. Няма 
общоприета и точна дефи-
ниция на думата „дизайн”, 
но значението ú се отнася 
за процеса по създаването 
на даден обект. Дизайнът 
всъщност е това, което 
се случва между възниква-
нето на идея за направата 
на нещо и фактическото 
появяване на същото. Има 
няколко основни академич-
ни области, в които се 
предлагат програми по 
дизайн, и съответно са 
посоки за професионално 
развитие. Дизайн е това, 
което виждаме, когато 
гледаме автомобил, дреха, 
бижу, сайт, обзавеждането 
на дома или продукти за 
масова употреба.

изкуства и дизайн 

 
Особености на специалността
Специалностите в областта на изкуствата имат своя 
теоретична и практическа страна. Първата се изучава в 
по-голям брой учебни заведения и е по-лесно достъпна. Вто-
рата се осъществява в специализирани училища, в които се 
попада след конкурсна селекция от изпити, с които трябва 
да докажете творческите си заложби. 
Програмите по дизайн си приличат по това, че по правило 
се изучава рисуване и от студентите се очаква да имат 
заложби и умения в тази насока. Модерните технологии 
са основа и същност в обучението и практикуването на 
графичния дизайн, уеб дизайна, 3D дизайна, дигиталния дизайн 
и т.н. Кандидатстването в тези програми може да има 
като особеност изискване за портфолио или полагането на 
допълнителен тест. Когато избирате програма, проверя-
вайте какво ще изучавате, къде и в кои компании може да се 
провеждат стажове – връзката с бизнеса е много важна в 
дизайнерската професия, при която работодателят повече 
би се интересувал какво можете и едва тогава откъде сте 
се дипломирали.

какви предмети се изучават?
 • Теория на изкуството
 • История на изкуството
 • Композиция
 • Цветознание
 • Рисуване
 • Плакат
 • Илюстрация
 • Типография
 • Софтуерни програми.

водещи университети в България

Източник: Министерство на образованието и науката

Класиране Висше училище Град Резултат

1 Национална художествена академия София 55

2 Нов български университет София 52

3
Академия за музикално, танцово и изобразително 
изкуство

Пловдив 47

4
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и 
Методий

Велико Търново 46

5
Варненски свободен университет „Черноризец 
Храбър” Варна 42

5 Югозападен университет „Неофит Рилски” Благоевград 41

специалност
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изкуства и дизайн 

водещи университети в чужбина

какво можете да работите с такова образование?
Дизайнер на интериор и интериорни помещения – кухни, бани; 
моден дизайнер, специалист в модния бизнес и производ-
ството на дрехи, стилист; графичен дизайнер в сферата на 
рекламата и издателската дейност, и на всяко място, което 
има нужда от графичен дизайн на крайните продукти;
проектант, конструктор, дизайнер на машиностроителни, 
електротехнически и електронни продукти за промишле-
ността, дизайнер на битова техника.

Източник: QS World University Rankings 2017

Класиране Висше училище Държава Резултат

1 Royal College of Art Великобритания 98.4

2 Massachusetts Institute of Technology (MIT) САЩ 92.1

3 Parsons School of Design at The New School САЩ 91.9

4 Rhode Island School of Design (RISD) САЩ 90.7

5 Pratt Institute САЩ 88.1

6 University of the Arts London Великобритания 85.5

7 Politecnico di Milano Италия 85.3

7 School of the Art Institute of Chicago (SAIC) САЩ 85.3

9 California Institute of the Arts САЩ 83.2

10 Stanford University САЩ 83.1
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какво означава  
„икономика”?
Икономиката е социална 
наука, която изучава произ-
водството, разпределение-
то, търговията и потреб-
лението на стоки и услуги. 
Тя се опитва да обясни как 
икономиките работят и как 
икономическите агенти си 
взаимодействат. Тя е наука 
за избора, човешкото дейст-
вие и последствията от 
него в свят на неограничени 
нужди и ограничени ресурси. 
Според традицията на наука-
та, икономическите процеси 
най-често се разглеждат 
като протичащи в пазарна 
среда. Съществуват и 
множество алтернативни 
подходи, като например 
политикономията.
 
Особености 
на специалността
Основното разграничение, 
което е налично в учебници-

икономика

те по икономика, е между микроикономика, която разглежда 
икономическото поведение на агентите, вкл. индивиди и 
фирми, консуматори и производители, и макроикономика, 
която разглежда въпроси като безработица, инфлация, 
икономически растеж, монетарна и фискална политика за 
цялата икономика. Студентите придобиват знания и умения 
по проблемите на мениджмънта, логистиката и маркетинга 
в търговията, финансово-счетоводните и правни аспекти 
на търговския бизнес, разработването и реализирането на 
стратегии за развитие на бизнеса, обосновката на проекти 
за създаване на собствен бизнес, търговското предприема-
чество, характера и особеностите на отделните сектори 
на търговията, бизнес комуникациите и борсовата търго-
вия. Не по-малко важно е да умеят да използват получените 
знания при описанието, анализа и прогнозирането на основ-
ните икономически явления и стопанската практика.

какви предмети се изучават?
 • Основи на икономическата теория
 • Микроикономика
 • История на икономическите теории
 • Стопанска история
 • Икономика на човешките ресурси
 • Застраховане и социално дело
 • Индустриален бизнес
 • Бизнес икономика
 • Предприемачество
 • Екоикономика.

водещи университети в България

Източник: Министерство на образованието и науката

Класиране Висше училище Град Резултат

1 Софийски университет „Св. Климент Охридски” София 68

2 Американски университет в България Благоевград 66

3 Университет за национално и световно стопанство София, Хасково 64

4 Висше училище по застраховане и финанси София 57

5 Нов български университет София 55

6 Икономически университет Варна 52

7 Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” София 50

8 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” Пловдив 49

9 Стопанска академия „Димитър Ценов” Свищов 48

10 Югозападен университет „Неофит Рилски” Благоевград 47

специалност
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икономика

водещи университети в чужбина

какво можете да работите с такова образование?
Има редица полета за професионална реализация на завърши-
лите специалност Икономика. Най-често те са служители в 
частния сектор, където се занимават предимно с проучване 
на данни и статистически извлечения, за да определят иконо-
мическата активност, икономическите нива на стабилност 
и потребителските нагласи. В тази среда икономистите 
работят заедно с маркетинговите специалисти и менидж-
мънта на компаниите. Възможности за реализация има и в 
публичния сектор – редица държавни агенции и инспекции 
ползват услугите на икономисти, било то на щат или като 
консултанти. Някои хора се ориентират и към научна работа 
в областта на икономиката и започват работа в университе-
ти, колежи и други образователни институции.

Източник: QS World University Rankings 2017

Класиране Висше училище Държава Резултат

1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) САЩ 98.2

2 Harvard University САЩ 96.8

3 Stanford University САЩ 91.8

4 University of California, Berkeley САЩ 90.7

5 London School of Economics and Political Science САЩ 90.3

6 Princeton University САЩ 90.1

7 University of Chicago САЩ 89.8

8 University of Oxford Великобритания 88.9

9 Yale University САЩ 88.1

10 Columbia University САЩ 87.6
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какво означава „компю-
търни науки” и „IT”?
Компютърните науки са 
инженерна специалност, 
преподавана в образовател-
ни институции от всякакъв 
вид. Специалността е 
насочена към изучаването 
на теоретичния базисен 
фундамент, който стои зад 
информацията и електрон-
ното ú обработване, както 
и зад практическото им 
технологично приложение.
За обяснение на термина IT 
(информационни технологии) 
е подходящо определението 
на Американската асоциа- 
ция за информационна 
технология, което гласи, че 
IT всъщност е изучаването, 
създаването, развиването, 
инструментариума, поддър-
жането и управляването 
на компютърно базирани 
информационни системи. 

компютърни науки и IT
Особености на специалността
Специалност Компютърни науки можете да завършите с 
познатите образователно-квалификационни степени – бака-
лавър, магистър и доктор. Основните и най-важни специ-
фични направления в дейността на компютърните науки са: 
разработването и тестването на програми, работата с 
готови програмни продукти, както и поддръжка и консулти-
ране на потребителите. Другите специфични направления са 
свързани с конкретни приложения на компютърните техно-
логии: изкуствен интелект – изследване подхода за модели-
ране на човешкото мислене и дейността на човешкия мозък; 
компютърна графика – създаване на математически модели и 
средства за представяне и обработване на графична инфор-
мация; софтуерни технологии – проектиране на програмни 
средства.

какви предмети се изучават?
 • Функционално програмиране
 • Основи на компютърната графика
 • Компютърен английски език
 • Операционни системи
 • Дизайн и анализ на алгоритми
 • Компютърни мрежи
 • Алгебра 
 • Бази от данни
 • Системи за паралелна обработка
 • Софтуерни технологии
 • Социално-правни аспекти на IT.

водещи университети в България

Източник: Министерство на образованието и науката

Направление: Информатика и компютърни науки

Класиране Висше училище Град Резултат

1 Софийски университет „Св. Климент Охридски” София 74

2 Американски университет в България Благоевград 67

3 Нов български университет София 64

4 Университет по библиотекознание и информационни технологии София 59

5 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” Пловдив 57

Класиране Висше училище Град Резултат

1 Технически университет Сливен, Пловдив, София 73

2 Технически университет Варна 60

3 Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” София 54

4 Нов български университет София 53

4 Русенски университет „Ангел Кънчев” Русе 53

Направление: Комуникационна и компютърна техника

специалност
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какво можете да работите с такова образование?
IT специалист е доста обширно понятие, тъй като има 
такива, които се занимават с изграждането и поддръжката 
на уеб сайтове, други, които се занимават с поддръжка на 
самите компютри, трети разработват и поддържат опреде-
лени софтуерни програми и т.н. Съвременните, развиващи се 
фирми, са загубени без IT специалистите.
С диплома по специалност Компютърни науки вашето поле 
за реализация е огромната софтуерна индустрия, IT сектора, 
и целия компютърен бранш. Образованието в тази насока е 
инвестиция, която бързо ще ви се изплати, ако попаднете в 
добро висше училище и се трудите упорито. Практическата 
насоченост в обучението по тази специалност, стажовете, 
изследователската и научна работа са шанс да навлезете 
рано в професионалните среди.

Класиране Висше училище Държава Резултат

1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) САЩ 94

2 Stanford University САЩ 93.6

3 Carnegie Mellon University САЩ 91.9

4 University of California, Berkeley (UCB) САЩ 89.9

5 University of Cambridge Великобритания 88.9

6 Harvard University САЩ 88.4

7 University of Oxford Великобритания 87.8

8 Princeton University САЩ 85.6

9 ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Швейцария 85.4

10 National University of Singapore (NUS) Сингапур 84.2

Източник: QS World University Rankings 2017
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какво означава?
Връзки с обществеността 
(Public relations - PR), реклама и 
маркетинг често се опреде-
лят като трите страни на 
едно и също нещо - интег-
рираните маркетингови 
комуникации. Маркетингът е 
свързан с продажби, проучва-
не на пазара и конкуренцията 
на потребителските нагласи. 
Той често предполага рутина, 
свързана с много телефон-
ни обаждания, търсене на 
информация, попълване на 
екселски таблици и прочее 
административни битовиз-
ми. Основната цел на ПР-а е 
да създаде взаимодействие 
между дадена организация 
и публиката , като работи 
за изграждане на нейната 
положителна репутация. Ре-
кламата не е само изготвяне 
на самия рекламен материал, 

Маркетинг, Пр и реклама

а отново е в по-голямата си част административна и координа-
торска работа, свързана преди всичко с продажби и намиране на 
клиенти за съответния рекламен носител или среда. 

Особености на специалността
ПР и реклама се различават по отношение на функциите си – 
рекламата насърчава хората да купят даден продукт, докато ПР 
е насочена към модифициране на нагласите на потребителите 
и изграждане у тях на позитивно отношение към конкретната 
компания. Едно обаче е сигурно - и рекламата, и ПР-ът са необхо-
дими на всяка една организация в условията на пазарната реал-
ност. Няма място за срамежливи хора в тези сфери, тъй като 
голяма част от работата е свързана с ежедневна комуникация с 
клиенти и медии.

какви предмети се изучават?
 • Комуникативни умения
 • Писане за връзки с обществеността
 • Теория и история на Връзки с обществеността
 • Семиотика на рекламата
 • Стимулиране на продажбите
 • Маркетинг
 • Интегрирани маркетингови комуникации
 • Основи на икономиката
 • Реторика.

водещи университети в България

Източник: Министерство на образованието и науката

Класиране Висше училище Град Резултат

1 Софийски университет „Св. Климент Охридски” София 60

2 Американски университет в България Благоевград 59

3 Нов български университет София 53

3
Университет по библиотекознание и информационни 
технологии

София 53

4 Университет за национално и световно стопанство София 52

5 Югозападен университет „Неофит Рилски” Благоевград 47

6 Бургаски свободен университет Бургас 44

7
Шуменски университет  
„Епископ Константин Преславски” Добрич, Шумен 43

8
Великотърновски университет  
„Св. св. Кирил и Методий” Велико Търново 42

специалност
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какво можете да работите с такова образование?
Практически, една от най-основните дейности на всяка ком-
пания е нейната реклама. По-големите фирми имат обособен 
маркетингов отдел, който се занимава с целия процес по 
реклама и ПР. Освен към отделните компании се намира и ра-
бота в специализираните рекламни и ПР агенции. Отделните 
организации могат да „изнесат” тази си дейност към външна 
фирма, когато преценят, че вътрешен отдел би бил твърде 
скъп или неефективен. Третият вариант, към който може да 
се ориентирате, са т.нар. Public Affairs или ПР на държавния 
сектор. Заплатите са по-ниски, отколкото в частния сектор, 
но пък и натоварването традиционно се определя като по-
малко.

Източник: QS World University Rankings

Класиране Висше училище Държава Резултат

1 University of Southern California САЩ 96

2 University of Amsterdam Холандия 94.6

3 London School of Economics and Political Science Великобритания 92.4

4 Stanford University САЩ 92.1

5 University of Wisconsin-Madison САЩ 91.3

6 University of California, Berkeley (UCB) САЩ 91.2

6 University of Texas at Austin САЩ 91.2

8 Goldsmiths, University of London Великобритания 89.7

9 University of California, Los Angeles САЩ 88.4

10 University of Pennsylvania САЩ 87.9
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какво означава  
„медицина”?
Медицината е науката за 
диагностициране, лечение 
и предотвратяване на 
болести. Медицина е и основ-
ната академична програма, 
предлагана от висшите учи-
лища, след завършването на 
която се придобива лекарска 
правоспособност. Завърш-
ването на медицинска 
специалност е задължително 
условие за работа като 
медицинско лице в здравно 
болнично заведение. 

Особености на  
специалността
Медицината е от тези 
специалности, чиято специ-
фична същност предполага 
по-продължително обучение 
до получаването на  
правоспособност за практи-
куване на професия. Всичко 
около приема, обучението, 
учебното съдържание в про-
грамите, специализациите, 
получаването на диплома и 
степен, както и упражнява-
нето на професията, е под 

Медицина

прецизна държавна регулация. Медицината е от най-тежките 
за изучаване специалности, с продължаващо между 5 и 10 го-
дини обучение и задължителна практика. Макар и универсално 
по своето естество, образованието по медицина в различни-
те държави има свои специфики, дипломите също. Ето защо 
признаването им в различните държави може да изисква при-
равнителни изпити или допълнително обучение за получаване 
на право да се упражнява професия. Най-добре е да следвате в 
държавата, в която бихте искали да работите. 

какви предмети се изучават?
 • Биология 
 • Медицинска физика и химия
 • Латински език с медицинска терминология
 • Анатомия и хистология
 • Биофизика
 • Медицинска биохимия
 • Физиология
 • Биостатистика и информатика 
 • Неврология 
 • Инфекциозни болести.

какво можете да работите с такова образование?
Завършилите медицинска специалност, в зависимост от 
образователната ú степен и придобитата професионал-
на квалификация, могат да работят като: лекар, лекар по 
дентална медицина, фармацевт, медицинска сестра - общ 
профил, акушерка, фелдшер, медицински лаборант, рентгенов 
лаборант, рехабилитатор, санитарен инспектор, ортопеди-
чен техник, масажист, помощник-фармацевт и зъботехник. 
Практиката навсякъде е медицинските професии да са под 
специална държавна регулация, така е и у нас. За да работите 

водещи университети в България

Източник: Министерство на образованието и науката

Класиране Висше училище Град Резултат

1 Медицински университет София 78

2
Медицински университет „Проф. д-р Параскев 
Стоянов” 

Варна 75

2 Медицински университет Пловдив 75

3 Медицински университет Плевен 70

4 Софийски университет „Св. Климент Охридски” Стара Загора 69

специалност
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като лекар, завършвате специалност медицина; за зъболекар 
– дентална медицина; за фармацевт – фармация; за всяка от 
останалите професии висшите училища предлагат идентич-
на по име специалност. Медицинските професии се упражня-
ват в държавни и частни лечебни заведения от различен тип 
– болници, поликлиники, лаборатории, медицински универси-
тетски болници; в структури на държавната администрация, 
отговарящи за здравеопазването.

Източник: QS World University Rankings 2017

Класиране Висше училище Държава Резултат

1 Harvard University САЩ 99.4

2 University of Oxford Великобритания 95.8

3 University of Cambridge Великобритания 95.2

4 Stanford University САЩ 93

4 Johns Hopkins University САЩ 93

6 Karolinska Institutet САЩ 92.8

7 University of California, Los Angeles (UCLA) САЩ 91.2

8 Yale University САЩ 90

9 UCL (University College London) Великобритания 89.9

10 University of California, San Francisco САЩ 89.5
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какво означава  
„политически науки”?
Политически науки е от 
сравнително новите универ-
ситетски специалности,  
рожба на динамичния 20-ти 
век. Към края на 19-ти век в 
САЩ се създават специали-
зирани училища за обучение 
на кадри за държавната ад-
министрация. Макар реално 
те да не изучават нищо, на-
речено политология, тогава 
за пръв път правителстве-
ните политики се пречупват 
през призмата на научния 
анализ. Това се приема и за 
историческото начало на 
дисциплината, но корените ú 
могат да се открият назад 
във времето, векове преди 
Христа, в трудовете на  
древногръцките философи. 

Особености на  
специалността
Политически науки не са 
специалността, която 
трябва да подготвя бъ-

Политически науки

дещите политици, а наука, която подготвя политическите 
анализатори. При направлението политически науки/поли-
тология можете да получите бакалавърска и магистърска 
степен, както и да защитите докторантура. Следването 
на тази специалност е свързано с много четене. Тук няма 
място за оплаквания от типа „в университета не ни осигу-
ряват практика”. Практиката се състои в способността 
да мислите логично и да откривате причинно-следствените 
връзки между различните събития, дори и в дълги периоди 
от време. Изключително важно нещо при работа в тази 
сфера е способността за абстрахиране от личните предпо-
читания при научната работа.

какви предмети се изучават?
 • История на политическите идеи
 • Основи на политиката
 • Конституция и политика
 • Сравнителна политикономия
 • Сравнителни политически системи и институции
 • Теории на международните отношения
 • Политически комуникации и маркетинг
 • Теория и критика на политическите идеологии
 • Политически маркетинг и предизборни кампании.

какво можете да работите с такова образование?
С диплома по тази специалност можете да търсите кариера 
като специалист, експерт и анализатор на политическите 
процеси в държавни институции, правителствени и непра-
вителствени организации, политически партии, профсъюзи, 

водещи университети в България

Източник: Министерство на образованието и науката

Класиране Висше училище Град Резултат

1 Софийски университет „Св. Климент Охридски” София 64

2 Американски университет в България Благоевград 63

3 Университет за национално и световно стопанство София 57

4 Нов български университет София 55

5 Русенски университет „Ангел Кънчев”  Русе 49

6 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” Смолян, Пловдив 47

7 Югозападен университет „Неофит Рилски” Благоевград 46

8 Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” Варна 44

специалност
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международни организации. Медиите, социологическите 
агенции и дипломатическите институции също са вариант 
за работа пред политолозите. Политологията е подходяща за 
хора, които търсят поле за изява в публичния сектор.  
С диплома по тази специалност ще може да се похвалите с 
една завидна обща култура, философско-аналитичен поглед 
върху живота и ще имате възможност, при добро желание, да 
завършите университета с усвоени един или два чужди езика. 
Успешната кариера задължително трябва да се гони с бързо 
интегриране в политическия и обществен живот, защото 
(както добре знаем) в България всички разбират от политика 
и в този смисъл всеки е потенциален конкурент за работно-
то място на младия политолог.

Източник: QS World University Rankings 2017

Класиране Висше училище Държава Резултат

1 Harvard University САЩ 94.7

2 University of Oxford Великобритания 93.1

3 London School of Economics and Political Science Великобритания 91.6

4 Sciences Po Paris Франция 89.8

5 University of Cambridge Великобритания 89.5

6 The Australian National University Австралия 87.5

7 Yale University САЩ 87.3

8 Princeton University САЩ 86.9

9 University of California, Berkeley (UCB) САЩ 86.7

10 Columbia University САЩ 83.4
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какво означава „право”?
Правото е сложна материя, 
която се занимава с компли-
цирани отношения, касаещи 
съставянето и функциони-
рането на правила и норми 
(закони) на поведение и взаи-
моотношения в държавата. 
Ето защо структурата му 
е раздробена на множество 
по-общи сегменти, всеки от 
които със своя специфика: 
публично и частно право, 
материално и процесуално, 
вътрешно и международно, 
субективно и обектив-
но, правото като наука, 
изучаваща правните норми 
и принципи, правото като 
правна система. Специал-
ност Право намира място в 
този справочник, защото се 
кандидатства след средно 
образование, но всъщност 
колкото и да искате, трудно 
може да станете бакалавър 
по право в България. Обра-

Право
зованието е сериозно и продължително, а правоспособност 
се придобива само след задължителен стаж, а студентите 
завършват директно с квалификация магистър-юрист. 

Особености на специалността
Професията на юристите, както и специалността право, 
са под специална държавна регулация. Според наредбата 
за получаване на висше образование в България по специал-
ността право, такова се придобива само при образователно 
квалификационна степен магистър във факултет на висше 
училище. Висше образование по специалността не можете 
да получите във филиал на висше училище. 
Възможни са редовна и задочна форма на обучение. При 
задочната форма обикновено се учи 6 години. Обучението 
завършва с държавен изпит, писмен и устен, и получаване 
на диплома. Подобно е положението и в чуждестранните 
вузове, макар в тях да има бакалавърски програми по право. 
Запомнете обаче – в България диплома по право от чуждес-
транен университет се признава, ако е магистърска, след 
поне 5 години обучение (10 семестъра). 

какви предмети се изучават?
 • История на държавата и правото
 • Обща теория на правото
 • Конституционно право
 • Гражданско право 
 • Административно право и административен процес.

водещи университети в България

Източник: Министерство на образованието и науката

Класиране Висше училище Град Резултат

1 Софийски университет „Св. Климент Охридски” София 63

2 Университет за национално и световно стопанство София 57

3 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” Кърджали, Пловдив 53

4
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и 
Методий” Велико Търново 51

4 Нов български университет София 51

5
Югозападен университет  
„Неофит Рилски” Благоевград 50

6
Варненски свободен университет  
„Черноризец Храбър” Варна 49

6 Русенски университет „Ангел Кънчев” Русе 49

7 Бургаски свободен университет Бургас 47

специалност
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водещи университети в чужбина

 • Вещно право
 • Международно публично право
 • Финансово право
 • Облигационно право
 • Наказателно право
 • Семейно и наследствено право
 • Международно частно право
 • Трудово право.

какво можете да работите с такова 
образование?
Завършващите право получават про-
фесионална квалификация „юрист” и се 
реализират в съдебната система (съдии, 
прокурори, адвокати), в структурите на 
Министерството на вътрешните работи, 
в Министерството на правосъдието, в 
държавната администрация, в частния 
сектор – адвокати на свободна практика, 
частни съдебни изпълнители, нотариуси 
или юристконсулти в бизнес компании и 
държавни институции.

Източник: QS World University Rankings  2017

Класиране Висше училище Държава Резултат

1 Harvard University САЩ 99.9

2 University of Oxford Великобритания 96.6

3 University of Cambridge Великобритания 96.2

4 Yale University САЩ 93.4

5 Stanford University САЩ 92.2

6 New York University (NYU) САЩ 91.3

7 London School of Economics and Political Science Великобритания 89.9

8 University of California, Berkeley (UCB) САЩ 89.1

9 Columbia University САЩ 86.6

10 University of Chicago САЩ 85.5



Международно образование - Бакалавърски програми 201838

какво означава  
„психология”?
Психологията е наукa, която 
изучава и изследва умстве-
ните процеси и поведение-
то на хората и животните, 
като често прилага научния 
метод при лабораторни из-
следвания. Психологията об-
хваща  прилагането на това 
знание в различни сфери, 
включително проблеми от 
ежедневния живот и лече-
ние на психически заболява-
ния. Психологията в буквален 
смисъл е наука за душата. Тя 
е наука, изучаваща поведе-
нието, мисловните процеси, 
както и чувствата на хора-
та. Психологията е наука за 
факторите, механизмите 
и закономерностите на 
възникване, развитие и про-
явяване на психиката като 
субективно отражение на 
света.

Психология

Особености на специалността
Характерно за психологията е, че тя е специалност, която 
често се избира от хората с надеждата, че обучението 
в нея ще им помогне за разрешаване на техните лични 
проблеми. Специализацията по психология в никакъв случай 
не може да бъде заместител на индивидуалната терапия. 
Човек разбира дали тази професия е за него, едва когато 
започне да я практикува. Някои от тънкостите на занаята 
се учат, но има личностни качества, които са необходима 
предпоставка. 

какви предмети се изучават?
 • Увод в психологията
 • Психолингвистика
 • Физиологична психология
 • История на психологията 
 • Експериментална психология
 • Логика
 • Етика
 • Антропология
 • Естетика
 • Философия
 • Народопсихология
 • Реторика
 • Психоанализа
 • Клинична психология.

водещи университети в България

Източник: Министерство на образованието и науката

Класиране Висше училище Град Резултат

1
Софийски университет „Св. Климент 
Охридски” София 63

2 Нов български университет София 55

3
Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски” Пловдив 49

4
Варненски свободен университет 
„Черноризец Храбър” Варна, Смолян 46

4
Великотърновски университет  
„Св. св. Кирил и Методий” Велико Търново 46

4 Югозападен университет „Неофит Рилски” Благоевград 46

специалност
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водещи университети в чужбина

какво можете да работите с такова образование?
След като сте решили да учите психология, идва и въпросът за професио-
налната реализация. Каквото и направление в психологията да изберете, важно 
е да знаете, че това е професия, която изисква учене през целия живот 
и участие в извънуниверситетски обучения в терапевтични направления, 
следдипломни квалификационни програми, семинари и курсове. Психолозите 
могат да се реализират в медицински заведения, неправителствени орга-
низации, държавни и общински структури, спорта, бизнес корпорации и др. 
Много от клиничните и консултативните психолози намират реализация 
към здравни заведения, неправителствени организации, държавни институ-
ции, частни фирми, отделите за човешки ресурси и частната практика.

Източник: QS World University Rankings 2017

Класиране Висше училище Държава Резултат

1 Harvard University САЩ 97.3

2 Stanford University САЩ 94.6

3 University of Cambridge Великобритания 92.8

4 University of Oxford Великобритания 92.3

5 University of California, Berkeley (UCB) САЩ 90.5

5 Yale University САЩ 90.5

7 University of California, Los Angeles (UCLA) САЩ 90.4

8 Massachusetts Institute of Technology (MIT) САЩ 89.3

8 UCL (University College London) Великобритания 89.3

10 New York University САЩ 87.6
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I N F O G R A P H I C
L O C A T I O N  E L E M E N T S

какво означава 
"
туризъм"?

Туризмът е от онези специ-
алности, чието споменаване 
обикновено предизвиква 
приятни асоциации. Упражня-
ването на професията обаче 
е свързано с изключителни 
личностни и професионал-
ни умения, усвояването на 
които определя степента на 
успеха на всеки, захванал се с 
изучаването на тази универ-
ситетска програма. 
В последните години у нас 
често говорим за потенциа- 
ла на страната ни за разви-
тие в областта на туризма. 
Студентите получават 
знания за особеностите на 
вътрешния и международния 
туризъм, хотелиерството 
и ресторантьорството, 
туристическите пазари, 
туристическите ресурси, 
туроператорите, видовете 
туризъм. Точно това е и 
причината да се налага да 

туризъм

говорим все по-сериозно за нуждата от подходящо образова-
ние на кадрите, заети в този сектор. 

Особености на специалността
В много областни градове на България има професионални 
гимназии по туризъм, които подготвят кадри за нуждите 
на бранша още на ниво средно образование. Съществуват 
обаче различия между средното и висше образование по 
специалността. Училищата обикновено подготвят кадри за 
оперативните дейности в рамките на индустрията - гот-
вачи, специалисти по кетъринг и т.н. Завършилите висше 
образование по туризъм пък получават и обширна икономи-
ческа подготовка и придобиват важни умения в сферата на 
мениджмънта. Ако искате да учите специалност туризъм, 
ще трябва да помислите и в каква област да специализира-
те. Повечето училища предлагат най-масовата и търсена 
специализация – Hotel and Hospitality Management или Leisure 
and Tourism Management. Съществуват обаче и тясно про-
филирани програми, които ще ви направят професионалисти 
в области като Restaurant Management, Tourism Management, 
Event Management, Sport Management. 

какви предмети се изучават?
 • Икономика
 • Бизнес среда
 • Маркетинг в туризма
 • Бизнес комуникации.

водещи университети в България

Класиране Висше училище Град Резултат

1 Софийски университет „Св. Климент Охридски” София 54

2 Икономически университет Варна 46

2 Университет по хранителни технологии Пловдив 46

2 Югозападен университет „Неофит Рилски” Благоевград 46

3 Международно висше бизнес училище Ботевград 45

3 Нов български университет София 45

4 Лесотехнически университет Велико Търново 44

5
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и 
Методий” Велико Търново 43

6 Аграрен университет Добрич 41

7 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” Пловдив 37

Източник: Министерство на образованието и науката

специалност
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I N F O G R A P H I C
L O C A T I O N  E L E M E N T S

водещи университети в чужбина

 • Информационни технологии в туризма
 • Счетоводство
 • Финанси
 • Мениджмънт в туризма
 • Управление на човешките ресурси в туризма
 • Въведение в гостоприемството и туризмa.

какво можете да работите с такова образование?
Придобитите знания по бизнес комуникации, специализирана-
та и технологична подготовка по хотелиерство и ресторан-
тьорство, счетоводство и контрол, организация и управле-
ние на туристическото обслужване, умението за създаване 
на контакти, чрез два или три чужди езика, позволяват на 
завършилите специалността да заемат длъжности като: 
мениджър в хотелиерската или ресторантьорската дейност; 
завеждащ туроператорска или туристическа агенция.
Извън сферата на хотелиерството хората, завършили тури-
зъм, могат да се реализират и в други компании, в отдели 
„Маркетинг”, „Реклама”, „Бизнесконтакти”, „Конгресен 
туризъм”, „Продажби” и т.н.

QS World University Rankings 2017

Класиране Висше училище Държави Резултат

1 University of Nevada - Las Vegas САЩ 92.1

2 Ecole hôtelière de Lausanne Швейцария 88.7

3 The Hong Kong Polytechnic University Хонг Конг 82.1

4 Les Roches International School of Hotel Management Швейцария 77.9

5 University of Surrey Великобритания 77.2

6 Virginia Polytechnic Institute and State University САЩ 73

7 Pennsylvania State University САЩ 72.1

8 Swiss Hotel Management School Швейцария -

9 Griffith University Австралия 71

10 Purdue University САЩ 71
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какво означава  

"
филология"?

Филологията (от древно-
гръцки „любов към думи-
те”) е наука и специалност 
във висшите училища, 
изучаваща езика и литера-
турата. Тези две основни 
течения на интереси 
обуславят и двата основни 
потока от дисциплини, кои-
то се изучават в рамките 
на учебните програми във 
висшите училища – езико-
ведски и литературовед-
ски. Всеки използван език с 
писменост и литература 
може да бъде изучаван 
филологически, както и 
древногръцкия и латинския 
езици, които се изучават 
като класическа филология.

Особености 
на специалността
Филологиите се разделят 
според езиците, които 
изучават – например мо-

Филология

жете да изучавате специалност българска филология, която 
е дял на славянските филологии. Науката, която изучава 
историята и развитието на езика като цяло (не на отдел-
ни национални езици), се нарича лингвистика. Практически 
всички лингвисти обаче имат и задълбочени филологически 
познания. Има и специалности от типа на Американистика, 
Канадистика и т.н. Разбира се, няма отделен американ-
ски или канадски език, но тук просто се отделя по-голямо 
внимание върху изучаването на литературата, културата и 
историята на определена страна. 

какви предмети се изучават?
Разбира се, конкретните предмети, които се изучават, 
зависят в голяма степен от конкретния език, който изуча-
вате. Някои от най-универсалните дисциплини във висшите 
училища са: 
 • Увод в общото езикознание
 • Фолклор
 • Лексикология
 • Увод в теория на литературата
 • Антична и средновековна литература
 • Фонетика и фонология
 • Морфология
 • Диалектология
 • Сравнителна граматика
 • Методика на обучението по съответния език.

Класиране Висше училище Град Резултат

1 Софийски университет „Св. Климент Охридски” София 63

2 Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” Велико Търново 51

2 Нов български университет  София 51

3 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” Пловдив 50

4 Югозападен университет „Неофит Рилски” Благоевград 49

5 Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” Шумен 48

5 Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас 39

водещи университети в България

Източник: Министерство на образованието и науката

специалност
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Класиране Висше училище Държава Резултат

1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) САЩ 99.3

2 Harvard University САЩ 88.2

3 University of Massachusetts Amherst САЩ 87.1

4 University of Cambridge Великобритания 86.9

5 University of Oxford Великобритания 86.5

6 The University of Edinburgh Великобритания 86.2

7 Stanford University САЩ 85.8

8 University of California, Berkeley (UCB) САЩ 85.1

9 University of California, Los Angeles (UCLA) САЩ 83.7

10 Peking University Япония 81.5

водещи университети в чужбина

какво можете да работите с такова образование?
Завършилите Българска филология у нас могат да работят 
като учители и преподаватели. Освен като педагози, много 
от тях се реализират и като журналисти, редактори, спе-
циалисти по връзки с обществеността и т.н. Бакалавърска 
степен по филология често се използва като основа за магис-
тратура в друга област на хуманитарните науки. Специа-
листите по чужди езици имат възможност за реализация в 
по-широк кръг от професии. В последните години у нас бързо 
се развива т.нар. аутсорсинг индустрия. Все повече междуна-
родни компании изнасят работни места и търсенето на хора 
с познания по чужди езици се увеличава.

Източник: QS World University Rankings 2017
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какво означава  
„финанси" ?
Финанси означава доход и 
наличност, а всекидневната ú 
употреба е като синоним на 
пари. Да финансираш, означа-
ва да осигуриш средства. Ко-
гато става дума за финанси, 
най-общо казано става дума 
за пари и тяхното управление. 
Специалност финанси означа-
ва работа в банки, държавни 
администрации, финансови 
институции, в частни ком-
пании или собствен бизнес, 
предприемачество – всичко 
това води най-често към  
офисна работа пред компю-
тър и в екип.

Особености 
на специалността
Финанси е подходяща 
специалност за хора, чиито 
интереси се простират 
към икономиката и бизнеса, 

Финанси
в тази сфера се борави с цифри, ако математиката не ви 
се отдава, може би трябва да помислите по-сериозно дали 
тази специалност е подходяща за вас. В зависимост от 
това какво точно ще изучавате като бакалавърска програ-
ма, или с каква магистратура ще надградите бакалавър-
ската си степен, можете да насочите професионалната си 
реализация в една или друга посока – банка, застрахователна 
компания, фондова борса.

какви предмети се изучават?
 • Публични финанси
 • Теория на парите
 • Въведение в банковото дело
 • Банкови сделки
 • Теория на финансовото посредничество
 • Корпоративни финанси
 • Финансови инвестиции
 • Данъчна политика
 • Местни финанси
 • Основи на застраховането
 • Осигурителни системи и фондове
 • Международни финанси.

какво можете да работите с такова образование?
Дипломираните финансисти имат широко поле за професио- 
нална реализация и в държавния, и в частния сектор, тъй 

водещи университети в България

Източник: Министерство на образованието и науката

Класиране Висше училище Град Резултат

1 Софийски университет „Св. Климент Охридски” София 67

2 Американски университет в България Благоевград 66

3 Университет за национално и световно стопанство София, Хасково 61

4 Нов български университет София 55

5 Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” София 53

6 Икономически университет Варна 51

6 Русенски университет „Ангел Кънчев” Русе, Силистра 51

7 Висше училище по застраховане и финанси София 50

7 Стопанска академия „Димитър Ценов” Свищов 50

8 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” Пловдив 49

специалност
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водещи университети в чужбина

като устройството на света и животът ни са сери-
озно обвързани с парите. Завършващите финансисти 
са кадри за: Министерство на финансите, банковия 
сектор (държавни и частни банки), застрахователния 
сектор, финансови борси, държавни агенции, като НАП, 
митници, преподавателския състав на висшите учили-
ща, които предлагат такова обучение.

Източник: QS World University Rankings 2017

Класиране Висше училище Град Резултат

1 Софийски университет „Св. Климент Охридски” София 67

2 Американски университет в България Благоевград 66

3 Университет за национално и световно стопанство София, Хасково 61

4 Нов български университет София 55

5 Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” София 53

6 Икономически университет Варна 51

6 Русенски университет „Ангел Кънчев” Русе, Силистра 51

7 Висше училище по застраховане и финанси София 50

7 Стопанска академия „Димитър Ценов” Свищов 50

8 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” Пловдив 49

Класиране Висше училище Държава Резултат

1 Harvard University САЩ 98.6

2 Massachusetts Institute of Technology (MIT) САЩ 93.7

3 Stanford University САЩ 92.1

4 University of Oxford Великобритания 90.5

5 London School of Economics and Political Science (LSE) Великобритания 90.3

6 University of Pennsylvania САЩ 89.8

7 University of Chicago САЩ 89

8 University of California, Berkeley (UCB) САЩ 88.4

9 University of Cambridge Великобритания 88

10 New York University САЩ 87
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Увод

как да изберем държава 

 
Подходете изключително внимателно, когато избирате държава. Ако за вас специалността 
е най-важна, изберете първо нея, но вижте и в кои страни се изучава. Тогава изберете и 
желаната от вас държава. Много е важно къде ще живее човек. Все пак, не забравяйте, че 
там ще живеете през следващите 3 или 4 години. Ще трябва да контактувате с местните, 
ще пътувате най-вероятно в самата държава или в съседни държави. Всеки народ си има свои 
принципи, идентичност, манталитет. Понякога ще се налага да се ръководите и от чуждите 
порядки и норми. Затова държавата не е за подценяване и първо трябва да решите кой народ 
най-добре описва вашата същност. Дали горещите италианци са ваша природа или по-сту-
дените германци, или пък предпочитате да сте обградени единствено от младежи и ще се 
насочите към градове само със студенти в Холандия? При всички случаи подходете с нужното 
отношение към избора си.
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Език 
При всички случаи ще може да се оправите 
и само с английски език.  Но не забравяйте, 
че  в дадени части на града или страна-
та английски не се говори. Пример за не 
толкова говорещи на английски страни са 
скандинавските държави, при които родни-
ят език е за предпочитане. Ако смятате, 
че има възможност след завършването да 
останете в тази държава, то трябва да 
научите и родния за страната език, което 
не е голяма трагедия, разбира се, но е още 
едно нещо, което трябва да добавите към 
списъка ви със задачи.

Цени 
Ако става дума за такси в университет, 
всяка държава е строго индивидуална, как-
то и дали ще учите в държавен или частен 
университет.  В някои страни държавно-
то образование е безплатно, а в други се 
заплаща до около 500 евро на семестър. 
В частните университети обаче е доста 
различно и варира в суми от 1000 евро до 
10 000 евро на година. В университети, в 
които образованието е безплатно, стипен-
дии в повечето случаи няма, но в другите 
университети почти винаги може да се 
кандидатства за различни видове финанси-
ране – както държавно, така и от фондове 
на самия университет.

Трябва да имате предвид и страната, в 
която отивате. В някои държави е по-евти-
но за живот, докато в други е сравнително 
по-скъпо, например Швейцария. Разбира се, 
важно е дали сте в столицата или в по-ма-
лък град. Например стандартът на живот 
в Англия е различен – в Лондон е доста по-
скъпо от някой малък град като Ковънтри.

Студентски живот 
Студентският живот в по-големите уни-
верситети е развит. Университетите си 
имат цели кампуси, общежития и места за 
отдих. В по-малките университети, макар 
и рядко, няма общежития и трябва да 
живеете някъде на квартира. При всички 
случаи трябва да решите дали сте по-ку-
понджийски настроени или предпочитате 
уединението и спокойствието.

Стипендии 
Почти всеки един университет предлага 
стипендии. Държавните университети 
предлагат различни видове стипендии, 
както и финансиране от държавата, т.е. 
взимате заем от самата държава, за да 
си платите образованието, и след като 
завършите, започвате да го връщате. Има 
стипендии и за частните университети. 
Там, където образованието е безплатно, 
стипендии обаче не се отпускат и ще 
трябва да се справяте с разходите чрез 
лични средства.

Работа 
Ако сами трябва да се издържате, най-
вероятно ще се наложи да работите. В 
повечето държави няма ограничение откъм 
работа на студенти, като има фирми, кои-
то могат да ви наемат почасово на поло-
вин работен ден. Разбира се, ще трябва да 
го съчетавате с университета, но преди 
това е хубаво да проверите как оценяват 
преподавателите. В доста от университе-
тите има постоянен текущ контрол и би 
ви било по-трудно откъм съчетание на ра-
бота и учене. Но кой е казал, че да живееш 
сам в чужда държава е лесно?

Пътуване 
Не на последно място е разположението 
на държавата. Огледайте вътре в самата 
държава, както и съседните държави, дали 
са привлекателни за туризъм и пътешест-
вия. Повечето младежи уикендите пъту-
ват. Ако имате буйна, авантюристична 
кръв, то разположението на страната, 
в която ще учите, не е без значение. Ако 
искате да разгледате повече градове, то 
Западна Европа е най-подходяща за учене. 
В Западна Европа мнозина от големите 
столици или градове са между 1 и 2 часа 
път с влака. В Европа масово се пътува 
с железниците за по-бързо пристигане до 
желаната дестинация. Билетите са евти-
ни, а това е и най-удобният транспорт. 
Много често гарите са в центъра на града 
и това е удобство, което не е за подце-
няване. И все пак, нека специалността и 
качеството на образование, а не разполо-
жението на държавата, да бъдат водещи 
при вашия избор. Успех.



България

ОБща  
инФОрМация 

Българското висше
образование традицион-
но винаги е поддържало
добро ниво. Към края на
епохата на комунизма
страната ни е избрана за
център на компютърната
индустрия в Източния блок.
Тогава български студенти
обират наред наградите
по съзтезания, свързани с
математика, информатика
и технологии.

България предлага доста
възможности за
бакалавърски програми -
както в държавните
висши училища, така и в
частните.

Много е изговорено за
проблемите на българско-
то образование. Нашият
съвет е да не бързате с
генерализации – качестве-
но образование на високо
ниво е възможно и тук, в
България.

Страната е с едни от
най-ниските данъци в ЕС и
колкото и невероятно да
звучи – с една от най-ста-
билните икономики. През
последните години у нас се
развива бързо аутсорсинг
индустрията, туризма и
отново - IT секторът.

виДОве УчеБни завеДения
Висшите училища в България са държавни и частни:
Университети - присъждат бакалавърска степен след 4-годи-
шен срок на обучение.
Висши училища/колежи - границата между университет и
висше училище у нас понякога се размива, но по презумпция
вторите трябва да са по-тясно профилирани. Има възмож-
ност за придобиване на степен „бакалавър” или „професиона-
лен бакалавър”.

език на ОБУчение
 • български език (основно)
 • английски

ДОкУМенти за канДиДатСтване
 • формуляр за допускане до кандидат-студентски изпити
 • формуляр за кандидатстване
 • диплома за завършено средно образование
 • езиков сертификат (за програми, преподавани на чужд език)

най-ДОБър СрОк за канДиДатСтване
Най-добре е да кандидатствате в периода юни-юли в година-
та, в която започва обучението. Иначе българските универ-
ситети имат практиката да обявяват 2-ри, 3-ти и допълни-
телни приеми за попълване на незаетите места. Това е добра
възможност за некласираните, но местата в най-търсените
специалности обикновено свършват доста по-рано.

как е ОрганизиранО ОБУчениетО
Академичната година започва през октомври, завършва през 
юни и се дели на 2 семестъра. Всеки от тях приключва с из-
питна сесия, в която кандидатите трябва да демонстрират 
знанията си, получени през семестъра.

СтиПенДии 
В България можете да кандидатствате за два вида стипен-
дии: държавни, които се отпускат чрез бюджета на висшето
учебно заведение, и европейски стипендии и награди. И двете
се присъждат по успех, който е различен за всяка специал-
ност, а за наградите трябва да сте участвали в конферен-
ции, състезания или да имате научна публикация.

такСа за ОБразОвание
Университетите сами определят размера на таксите. В дър-
жавните висши училища те най-общо са от 500 до около 2000 лв. 
(за медицински специалности) на година. В частните универси-
тети таксите започват от 1000 лева за семестър.

България
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разхОДи за ЖивОт 
В градовете с големи концентрации на студенти е нужно да 
разполагате с минимум 500 лв. за воденето на самостоятелен 
студентски живот с общежитие, храна, транспорт и учебни 
пособия. Ако трябва да плащате наем за квартира, разходите 
ви се повишават значително. 

раБОта 
Студентите имат право на работа 
без каквито и да е ограничения.

Кети 
Церовска  

завършила в нов български 

университет със специал-

ност графичен дизайн.

Защо реши да следваш в 
България и как се спря на 
Нов български универси-
тет?

Когато реших да се зани-
мавам с графичен дизайн, се 
насочих към Германия. Бях 
приета в почти всички топ 
университети, където бях 
кандидатствала. За съжале-
ние, условията тогава бяха по-
различни и поради финансови 
затруднения се отказах от 
следването в чужбина. Тогава 
се появи и идеята ми за Нов 
български университет.

Какво е най-трудното за научаване в графичния 
дизайн? 

Не бих казала, че има най-трудно или най-лесно нещо. Спо-
ред мен, изучаването на основните програми е задължител-
но, но в никакъв случай не е най-трудното. Най-важното за 
мен бе, че  създадох собствен, авторски маниер на работа. 
Започвайки от брифа, задълбоченото проучване, брейнстор-
минга и разбира се създаването на уникална и ефективна 
концепция, нашата професия включва и наличието на т.нар. 
„софт скилс” или „меки умения”. Практиката показва, че 
съвременният графичен дизайнер трябва да знае как да 
комуникира, как да разказва идеята си, да въздейства и 
разбира се – убеждава. Глобализирането на пазара налага и 
задължителното владеене на чужди езици. Тези умения са из-
ключително необходими не само за вътрешната комуникация 
в рекламната агенция, но и при презентация пред клиент. 

За какво те беше подготвил университетът и за 
какво не? Сблъска ли се с нещо неочаквано в реална-
та работа?

Истината е, че когато попаднеш в работна среда, неща-
та стоят по доста по-различен начин. Всичко е динамично и 
забързано. На мнение съм, че е необходимо да се създаде дъл-
госрочно партньорство между университетите и бизнеса. 
Освен строго профилираните умения, които е необходимо 
да притежават, дизайнерите трябва да имат познания и в 
ред други области, за които биха създавали определени про-
дукти. Така например, ако преподавателите в университета 
биха допуснали проект, след приключването на обявения 
срок за приемане, то в действителността е необходимо да 
спазваш сроковете до секунда и да знаеш как да се справяш 
с предизвикателствата, които никак не са малко.
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България

University of Sheffield е един от най-старите британски 
университети. Той е класиран сред най-добрите 100 светов-
ни университета, сред 20-те най-добри университета във 
Великобритания и е в първия 1% на най-добрите световни 
университети. През 2011 г. University of Sheffield  беше обявен 
за Университет на годината от THE Awards (Times Higher 
Education Awards). CITY College в Солун, Гърция, е единствени-
ят факултет на университета, базиран извън Великобрита-
ния, и предоставя на студентите уникалната възможност 
да получат диплома от първокласен британски университет, 
като обучението им се провежда съвсем близо до дома. 

University of Sheffield, в партньорство с Висшето училище по 
застраховане и финанси, предлага на младите българи уникал-
на възможност да получат престижна британска диплома, да 
учат в модерна академична среда и да са част от автентич-
но британско образование, без да напускат дома си. 

акреДитации
National Academic Recognition Information Centre (NARIC), British 
Accreditation Council (BAC), Asociatia MBA (AMBA), Chartered 
Management Institute (CMI), British Computer Society (BCS). 

клаСации 
University of Sheffield е класиран на 28-то място в Европа, 12-то 
място във Великобритания и на 80-то място в света според 
Световната класация на университетите QS World University 
Ranking.

KОнтакти: 

Представители за България

Десислава Пенчева
bulgaria1@city.academic.gr 
02 961 62 63, 0888 43 57 50 
София 1404, кв. „Стрелбище” 
ул. „твърдишки проход” 27,  
ет. 8, офис 36 

тихомир тихомиров
ttihomirov@city.academic.gr
0884 59 29 04, 02/ 40 15 818
София 1618, ж.к. „Овча купел”,  
ул. „гусла” №1
www.citycollege.sheffield.eu

СПециалнОСти:

Бизнес счетоводство и 
финанси

Бизнес мениджмънт

Бизнес маркетинг

Бизнес туризъм и 
хотелиерство.

the university of sheffield 
international faculty, city college, 
И ВИСшЕ УчИЛИщЕ по ЗАСТрАхоВАНЕ 
И ФИНАНСИ
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ФинанСОви УСлОвия (гОДишнО)
Такса регистрация  100 евро 
Такса за обучение  5680 евро

ФинанСОва ПОДкреПа
Стипендии - до 50% от таксата

Студентски кредити - възможно финансиране чрез 

студентски кредит на 100% от таксата

Работа в университета.

изиСквания за ПриеМ 
Езикови тестове - TOEFL/ IELTS/ CAE  
или други приравнени изпити
Българска или друга диплома за средно образование, или 
IB/А-Level диплома.

ДОкУМенти за канДиДатСтване
Формуляр за кандидатстване
Диплома за средно образование
Език, на който се представят документите за 
кандидатстване - английски

БакалавърСки  
ПрОграМи 2016/2017

1000 студенти общо

40% международни студенти  

120 студенти от България

4 програми с обучение на 

английски език 

английски език на обучение

8 семестъра продължителност 

на обучението 

септември/януари 
начало на учебната година 

СтУДентСки УСлУги

Кариерен център

Консултант за чуждестранни 
студенти

Академичен консултативен 
център

Възможности за стажове

Спортни съоръжения

крайни СрОкОве
еСенен/зиМен СеМеСтър:
ранен прием - 30 април
редовен прием - 31 август 



Международно образование - Бакалавърски програми 201856

Нов български университет е учреден на 18 септември 1991 г. 
с решение на Великото народно събрание. НБУ получава ин-
ституционална акредитация от НАОА за максималния период 
в три поредни акредитации - през 2001 г., през 2006 г. и през 
2012 г. През 2004 г. НБУ е акредитиран от The Open University 
във Великобритания. Нов български университет е първото 
висше училище в България, в което се въвежда кредитната 
система за обучението по образователните степени  
специалист, бакалавър и магистър, дистанционното и  
продължаващото обучение.

Нов български университет има мисия да е автономна и либе-
рална академична институция, която допринася за напредъка 
на университетското образование чрез достъпно интердис-
циплинарно и специализирано обучение и научни изследвания  
по международни стандарти. Като поставя в служба на 
обществото своя академичен потенциал, университетът 
формира предприемчиви, социално отговорни личности, под-
готвени за живот в условията на съвременния демократичен 
свят.

акреДитации
През декември 2012 г. получава трета поредна акредитация 
от НАОА за максималния период от шест години.

клаСации
В топ 4 на всички професионални направления, в които обу-
чава студенти, според Рейтинговата система на висшето 
образование в България.

KОнтакти: 

Направление Обслужване 
на  кандидат-студенти 
top.info@nbu.bg 
+359 2 811 01 10 
България
София 
ул. „Монтевидео” 21
www.nbu.bg

СПециалнОСти:

Анимационно кино
Връзки с 
обществеността
Графичен дизайн
Информационни 
технологии
Кино и телевизия
Маркетинг
Мултимедия и 
компютърна графика
Психология
Право (магистърска 
програма)
Реклама
Счетоводство и 
контролинг
Телекомуникации и 
компютърни технологии
Управление на туризма
Управление на бизнеса и 
предприемачество
Фотография

Всички програми може 
да видите на  
www.ecatalog.nbu.bg. 

НоВ БъЛгАрСкИ УНИВЕрСИТЕТ

България
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ФинанСОви УСлОвия (гОДишнО) 
Такса за кандидатстване 15 лева
Такса регистрация  10 лева 
Такса за обучение  1200 лева (стандартна  
   семестриална такса)

ФинанСОва ПОДкреПа
Стипендии
Студентски кредити, съгласно действащото 
законодателство

Работа в университета.

крайни СрОкОве
Тест по общообразователна подготовка всеки месец

изиСквания за ПриеМ 
ТОП (Тест по общообразователна подготовка)
Специализирани изпити под формата на тест, есе, 
събеседване или изпити по изкуствата

Езикови сертификати за програмите на чужд език

ДОкУМенти за канДиДатСтване
Формуляр за кандидатстване
Диплома за средно образование (копие)

БакалавърСки  
ПрОграМи 2016/2017

над 10 000 студенти

3% международни студенти  

Програми с обучение на 

български, английски и 
френски език
8 семестъра продължителност 

на обучението 

октомври начало на 

учебната година 

СтУДентСки УСлУги

Кариерен център

Консултант за 
чуждестранни студенти

Консултации с програмни 
консултанти по академични 
въпроси

Възможности за стажове

Езикови/компютърни курсове

Спортни съоръжения

Възможност за обучение в 
чужбина

Възможност за индивидуални 
програми

Безплатна minor-програма 
(втора специалност)
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австрия

ОБща  
инФОрМация 

Австрия е наследник на 
старата Австро-Унгар-
ска империя и родина 
на някои от най-велики-
те представители на 
европейското изкуство, 
музика и архитектура. 
Страната има веков-
ни образователни и 
културни традиции. Днес 
в Австрия се обучават 
около 350 000 студенти, 
от които 70 000 са чуж-
дестранни.

Територията  е 83 879 
кв. км. и е силно планин-
ска, като едва 32% от 
страната е с надморска 
височина под 500 м. 
Това предполага студен 
алпийски климат с много 
снеговалежи и дълги 
зими.

Ако търсите образова-
ние на английски език, 
може да изберете от 
десетки програми за 
бакалавърска степен. 
Повече информация за 
тях можете да полу-
чите на: https://www.
bachelorsportal.com/
countries/3/austria.html

виДОве УчеБни завеДения
Професионални висши училища (Fachhochschulen) – 24 инсти-
туции предлагат обучение основно в областта на техноло- 
гиите, бизнеса и туризма.
Университети (вкл. 6 по изкуствата) – 21 държавни и 13 част-
ни научноизследователски институции.

език на ОБУчение
 • немски език (основно)
 • английски език 

ДОкУМенти за канДиДатСтване
За да кандидатствате в австрийски университет, трябва да 
имате следните неща:
 • диплома за средно образование – нотариално заверено 

копие, официален превод на немски език, легализация и 
апостил; 

 • сертификат за владеене на немски (Test DAF, Deutsche 
Sprachdiplom) и/или английски език (TOEFL, IELTS, Cambridge 
ESOL).

Някои университети може да изискват и полагането на 
допълнителни изпити.
 
най-ДОБър СрОк за канДиДатСтване
В Австрия се провеждат два приема. Последните възможни 
дати за тях са съответно - 1-ви ноември за зимния и 1-ви 
февруари за летния, но ви препоръчваме да сте готови с 
документите си около 2 месеца по-рано.

как е ОрганизиранО ОБУчениетО
Зимният семестър започва традиционно на 1-ви октомври, 
а летният на 1-ви март. Първият е с продължителност 4 
месеца – от 1-ви октомври до 30-ти януари, последван от 
изпитна сесия, а вторият е от 1-ви март до 30-ти септември 
– включително с изпитите. 

СтиПенДии
Възможности за стипендии определено има. Препоръчваме ви 
да прегледате сайта  www.grants.at за най-пълна информация 
относно възможностите за финансиране на образованието 
ви в Австрия. 

такСа за ОБразОвание
В държавните висши учебни заведения образованието е без-
платно. Единственото, което трябва да заплатите, е такса 
за административно обслужване. Цената  най-често варира 
от порядъка на 50 до 200 евро на семестър. В частните 

австрия



Актуална информация на вашия образователен портал - www.StudyAbroad.bg 59

ПОлезни СайтОве

www.studyinaustria.at

www.studyguide.at

www.studienwahl.at

www.oeh.ac.at

www.housing.oead.at

www.ams.at 

www.grants.at

www.studienbeginn.at

австрия

учебни заведения таксите са доста по-сериозни. Образова-
нието там ще ви излезе от порядъка на 5000–12 000 eвро на 
семестър.

разхОДи за ЖивОт
Препоръчително е да разполагате с поне 1000 евро на месец, 
от които:
 • 200-220 евро за храна;
 • 300 евро за лични разходи;
 • 300-350 евро за стая в общежитие или жилищен блок, плюс 

сметките.

раБОта
В Австрия може да работите с разрешително от 
Arbeitsmarktservice (АМS), за получаването на което отговаря 
работодателят. Това не важи за работа в рамките на из-
следователски програми и такива на Европейския съюз като 
„Еразъм”, или работа, свързана с преподаване 
или лабораторни изследвания. 

Адриана 
Яръмова 

Студентка магистър в 
University of Applied Sciences 

Upper Austria със специ-
алност  Global Sales and 

Marketing.

Разкажи повече за твоя-
та специалност.

Програмата е изцяло на 
английски. Избрах я, защото 
е бизнес специалност, това 
е, което аз исках, и защото 
е на английски. Специал-
ността има практическа 
насоченост, през първия 
семестър има няколко 
“case-study” проекти, които 
са свързани с фирми от 
индустрията в околности-
те на града. През първия 
семестър се прави и бизнес 
пътуване до Китай или 

Турция. Щайр е известен като “industry export area”. Много 
от фирмите са спонсори на университета и разчитат 
на кадрите от него. Вторият семестър е задължителен 
Еразъм в страна по избор от около 100 университета в 
целия свят. В третия семестър програмата се състои 
от лекции и т.н. “Company project”. Този проект е работа 
с определена фирма, по зададена задача от конкретната 
фирма. С целия опит, който се придобива, и с реномето 
на университета тук, в Австрия, студентите ще имат 
гарантирано добро бъдеще.

Какви международни студенти има? 
Има основно руснаци, украинци, но също така студен-

ти от казахстан, както и сърби, германци, англичани, 
австралийци, мексиканци, американци и минимум полови-
ната клас са австрийци. Българи няма, аз познавах две 
момчета в целия университет, но и двамата завършиха 
и не са тук повече. Имаше и една девойка Еразъм за 6 
месеца. Мястото не е особено популярно, но аз вярвам, 
че трябва да бъде, защото си заслужава и освен това 
няма семестриална такса.

Каква е местната култура? 
Казват, че австрийците били студени. Самите ав-

стрийци смятат, че не са. Те смятат, че германците са 
студени. Аз смятам, че глобализацията си казва думата. 
Има няколко типични характеристики за австрийците, 
но личният опит е много по-важен от различни препоръ-
ки от хора. Културните различия са нещо, което човек 
сам трябва да изпита, за да ги разбере. Успех!
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Белгия

ОБща  
инФОрМация 

Белгия е федерална 
държава, разделена на 3 
региона: Столичен регион 
Брюксел (предимно холанд-
ско- и френско-говорящи, 
с население от 1 000 000 
души), Фландрия (предимно 
холандско-говорящи, с на-
селение от 6 000 000 души) 
и Валония (предимно френ-
ско-говорящи, с население 
от 3 300 000 души). 

Държавата не само е 
преживяла превратности-
те на историята, но се е 
превърнала в политически 
център на Европейския 
съюз. Столицата  
Брюксел е столица и на 
ЕС – там са разположени 
ключови институции като 
Европейската комисия, 
Европарламентът и т.н. 
Този избор е направен не 
само защото страната 
е разположена в „сърцето 
на Европа”, но и заради 
отличната си транспорт-
на система.

Белгия има три офи-
циални езика: холандски, 
френски и немски. 

виДОве УчеБни завеДения
Университети (universiteit; université)
Политехнически/Професионални висши учили-
ща (hogeschool; haute école)

език на ОБУчение
Английски език, френски език, холандски език, немски език.

ДОкУМенти за канДиДатСтване
За да кандидатствате в различните части на Белгия, трябва 
да притежавате различни документи. Във френскоезична 
Валония трябва да представите:
 • сертификат за владеене на френски език DALF;
 • сертификат за английски език (ако програмата е на англий-

ски);
 • диплома за средно образование (или академична справка), 

преведена на френски език;
 • молба за признаване на образованието към Министерство-

то на образованието на Валония и Брюксел.
Във Фландрия се говори доста повече английски и няма да ви 
се налага да държите изпит по холандски език. Но все пак ще 
ви трябва:
 • диплома (или академична справка), преведена на английски 

и/или холандски език;
 • сертификат за английски език (например - TOEFL, CAE, CPE).

най-ДОБър СрОк за канДиДатСтване
Документи за кандидатстване се подават най-късно до  
1-ви май. Препоръчително е да сте готови поне два-три 
месеца по-рано, за да имате време за реакция при евентуален 
проблем.

как е ОрганизиранО ОБУчениетО
Обучението за повечето бакалавърски програми се провежда 
в рамките на 3 години. Годишно има два семестъра – зимен и 
летен.

СтиПенДии 
Изчерпателна информация можете да получите от сайта
http://www.studyinbelgium.be/en/programmes-de-bourses.
Възможности има както от висшите училища, така и по
линия на правителствени програми.

такСа за ОБразОвание 
Във Валония и столицата Брюксел има фиксирани такси за 
държавните висши училища – 835 евро. Тези цени важат за 

Белгия
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ПОлезни СайтОве

www.studyinbelgium.be/en

www.belgium.be/en

www.studyinflanders.be

всички кандидат-студенти, 
идващи от страни-членки на 
Европейския съюз. Университе-
тите във Фландрия формират 
таксите си по различен начин: 
на базата на кредитите. Един 
кредит може да струва от 1,70 
до 9,30 евро. Освен това има и 
регистрационна такса от 61,90 
евро. В немската автономия 
на изток, средната такса за 
обучение е 425 евро. 

разхОДи за ЖивОт 
Препоръчително е да предвиди-
те поне 850–900 евро, ако смя-
тате да следвате в Белгия. От 
тях: 400 евро за наем и сметки, 
около 300 за храна, най-малко 
100 за учебници, транспорт и 
допълнителни джобни пари. 

Марта 
Пешева  

завършила кралската ака-
демия за изящни изкуства 
в антверпен, Белгия, със 
специалност театрален 

костюм.

Защо, според теб, при-
еха именно теб? 

Заради впечатляващото 
CV, портфолиото и допълни-
телните материали, които 
изпратих.

Как е транспортът 
до университета и до 
близките градове? 

Транспортът до акаде-
мията не е нужен, защото 

квартирите се намират в радиус 500 м. от сградата.  
До околните градове е доста добре развит жп транс-
портът.

Какви са развлеченията за младежи в района? 
Има ли привилегии за студенти?

Дискотеките не са много разпространени и популяр-
ни, но все пак има. По-посещавани са алтернативните 
места – клубове, галерии и паркове. Привилегии има, 
като съществуват отстъпки  почти навсякъде, но 
само ако имаш карта, доказваща че си техен студент. 

Какви са разходите за квартира, обучение и 
живот?

Семестриалните такси не са високи - към 600 евро 
на семестър. За квартира – 300 евро, а за живот мно-
го зависи какви разходи имаш, но средно към 200 евро. 

Какво е отношението към българите в универ-
ситета? Прави ли се някаква разлика между 
тях и другите международни студенти? 

Има много българи. Не се прави разлика между тях 
и другите международни студенти, но като цяло се 
прави разлика между техните местни студенти и 
международните, поне аз я усещах. 
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ОБща  
инФОрМация 

Обединеното кралство 
на Великобритания и 
Северна Ирландия е ос-
тровна държава в Западна 
Европа. То се състои от 
четири историко-географ-
ски области: Англия, Уелс, 
Шотландия и Северна 
Ирландия. Всяка една от 
тях си има не само свои 
особени традиции, но и 
законодателство и инсти-
туции. 

Обединеното кралство 
е пословично с дъждовния 
си климат. Морското 
обкръжение и особено 
влиянието на топлото те-
чение Гълфстрийм правят 
зимата мека, влажна, мъг-
лива и почти безснежна. 
През лятото, както и през 
преходните сезони, падат 
много дъждове. 

Населението на Обедине-
ното кралство е  
65 522 987 души, трето по 
численост в Европейския 
съюз и двадесет и първо 
в света. В този материал 
ще разгледаме особено-
стите на висшето  
образование на Острова, 
без Шотландия, тъй като 

виДОве УчеБни завеДения
Университети – Изследователски институции, сред които 
са и най-големите и престижни висши училища на Острова. 
Издават бакалавърска диплома след 3-годишен срок на обу-
чение, но все по-популярни стават и директни магистърски 
програми, които отнемат 4 години.

Колежи – Колежите често са асоциирани към някой от 
университетите на Острова, макар да имат право да из-
дават дипломи. Можете да завършите като бакалавър или 
професионален бакалавър, като се предлагат и двугодишни 
програми.

език на ОБУчение
Aнглийски език (основно), немски, френски. 

ДОкУМенти за канДиДатСтване
 • UCAS формуляр (UCAS – централизираната електронна 

система за кандидатстване в университети и колежи  
(www.ucas.ac.uk), попълнен онлайн в системата

 • преведена и легализирана академична справка/диплома за 
средно образование с оценките към момента на кандидат-
стване

 • препоръки
 • мотивационно писмо
 • сертификат за владеене на английски език -  IELTS, CAE, 

TOEFL
 • в някои университети и за някои специалности може да 

се изискат резултати от положени тестове, като МСАТ, 
ВМАТ, LNAT и др. (виж на www.ucas.ac.uk)

 • такса за кандидатстване – 12 британски лири за една 
специалност, 23 британски лири за 5 специалности/универ-
ситета.

великобритания

разликите там са съществени и заслужават допълнител-
но разяснение. 

Във Великобритания има над 300 университета и колежа, 
които предлагат повече от 50 000 програми за висше 
образование. Има строга (макар и неофициална) йерархия 
на британските университети. 
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най-ДОБър СрОк за канДиДатСтване
До 15-ти октомври – в UCAS трябва да са пристигнали 
кандидатурите за специалностите медицина, стомато-
логия, ветеринарна медицина и ветеринарни науки, както 
и за всички специалности в университетите Оксфорд и 
Кеймбридж.

До 15-ти януари - в UCAS трябва да са пристигнали 
кандидатурите за всички университети и специалности 
(с изключение на описаните по-горе и за специалностите 
изкуства и дизайн, за които се кандидатства по-късно).

До 24-ти март -  в UCAS трябва да са пристигнали кандида-
турите за специалностите изкуства и дизайн.

Има университети, които приемат документи за канди-
датстване директно, но най-вече за обучение от пролет-
ния семестър, който започва през януари.

как е ОрганизиранО ОБУчениетО
Учебната година има два семестъра. Зимният семестър 
започва през септември/октомври и приключва през януа-
ри. От януари, съответно, започва пролетният семестър. 
Във Великобритания по принцип има т.нар. „Exam week”, 
но това не е точен аналог на характерното за България 
ударно учене - „сесия”. Оценяването се провежда и през 
семестъра под формата на доклади, презентации и т.н. 
С други думи, студентите трябва да „поддържат форма” 
през цялата година.

такСа
През 1998 г. британският пар-
ламент за пръв път разрешава 
на висшите училища да събират 
такси за образование на сту-
денти, като обаче им налага 
таван от 1000 паунда. Днес 
този таван е достигнал до 9000 
паунда, като голяма част от 
университетите (включително 
някои от най-сериозните имена) 
вече налагат този максимален 
размер. 

Обучението в частни универ-
ситети спокойно може да 
струва и двойно повече. Това е 
и причината по-голямата част 
от студентите във Великобри-
тания да търсят заем, за да 
финансират образованието си. 

разхОДи за ЖивОт
Великобритания е страна на 
големи контрасти в това 
отношение – ако живеете в 
центъра на Лондон, трябва да 
се приготвите за разходи над 
1000 британски лири. В други 
части на страната може да се 
справите и с около 500 лири. 
В това число включваме наем, 
сметки, храна, учебни пособия и 
малко развлечения. 
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разходи. За втория обаче трябва да сте живели повече от 
3 години във Великобритания, т.е. не е от особена полза за 
бакалаврите. 

За повече информация: 
 • Англия: www.direct.gov.uk
 • Уелс: www.studentfinancewales.co.uk 

СтиПенДии
Освен заемите, има възможност да спечелите стипендия 
от университета си – имайте предвид, че на Острова 
доминира практиката това да става под формата на 
отстъпки от таксите, а не чрез пари на ръка. Все пак, 
проверете конкретните изисквания на висшето училище, 
което ви интересува.

раБОта 
В началото на 2014 г. изтече крайният срок за налагане на 
ограничения в трудовия пазар на страната. Така бъдещите 
кандидат-студенти вече няма да се занимават с разре-
шителни и други бумаги. Британските власти - макар и с 
неохота - спазиха този си ангажимент, но обществените 
настроения срещу българи и румънци са факт и това е 
нещо, което трябва да се отчете. 

Поставен беше въпросът дали българските и румънските 
граждани са дискриминирани в това отношение от британ-
ските власти. 

великобритания

Ориентировъчни цени във 
Великобритания:
 • седмично пазаруване в су-

пермаркет с основни храни 
и домашни принадлежнос-
ти - 30 британски лири;

 • хранене в пъб – 6-10 бри-
тански лири;

 • хранене в ресторант - 
12–20 британски лири;

 • билет за кино – 7-10 бри-
тански лири;

 • билет за градски транс-
порт – 2 британски лири.

СтУДентСки заеМ
Високите такси са голямо 
предизвикателство и затова 
студентите в Обединено-
то кралство обикновено 
финансират образованието 
си със студентски заеми от 
Британското правителство. 

Те могат да бъдат два вида: 
един, който поема семес-
триалните такси, и друг, 
който покрива битовите 
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ПОлезни СайтОве

www.ucas.com

www.ucas.ac.uk

www.educationuk.org

www.ucas.tv

www.britishcouncil.org

www.thecompleteuniversity-
guide.co.uk

Александра 
Драганова 

Студентка по психология в 
университета в Бирмингам. 
Преди да започне следва-

нето си във великобритания, 
алекс завършва американ-

ския колеж в София

Как избра Англия и кон-
кретния университет?

Избрах да уча във Велико-
британия, защото знам ези-
ка, университетите са на 
добри позиции в световни-
те класации и освен това е 
доста по-близо от Америка.  
Изборът на университет 
ми беше малко по-труден. 
Първоначално си направих 
таблица с университети-
те, които заемат челните 
позиции в класациите. След 
това започнах да си правя 
по-задълбочено проучване 
относно предметите, кои-

то се изучават в специалността във всеки универси-
тет, и така се спрях на Бирмингамския университет. 

Какви трудности може да срещне един канди-
дат-студент по време на процеса на кандидат-
стване, прием и записване в университет?

На първо място, можете да срещнете отказ, но не 
трябва да се разочаровате. Едно от най-полезните 
неща, които са ми казвали, е че всеки университет си 
търси хора със специфичен профил. Затова не трябва 
да се разочаровате, ако не ви приемат в даден универ-
ситет, защото това не значи, че не бихте се справили 
добре в него, а просто че не бихте се чувствали добре 
в средата на определения университет. Друго нещо, с 
което можете да се сблъскате, е неразбиране относно 
българската образователна система и дипломите, 
които получаваме. Почти е сигурно, че ще попаднете 
на университет, който няма да знае нищо за нашата 
образователна система или поне няма да има добро 
разбиране за нея. Моят университет например първо-
начално ми даде изискване да имам 6.00 на две матури. 
Академичните съветници писаха на университета ми 
и им обясниха, че оценките от матурите в дипломите 
не са закръглени и след това университетът ми каза, 
че иска да имам 5.60 на две матури. Относно записва-
нето, в зависимост от страната, в която кандидат-
ствате, можете да се сблъскате с различни проблеми. 
Основното нещо, което важи за повечето страни, е 
че трябва да внимавате със сроковете за изпращане 
на документите ви и да се съобразите, че им трябва 
известно време, за да стигнат.
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Добре дошли в Ковънтри – бъдещето ви започва оттук. 

Качествено преподаване с фокус върху професионалната 
реализация, стабилни взаимоотношения с индустрията и 
иновативен и динамичен подход към процесите на учене, 
са само някои акценти от същността на Coventry University. 
Студентите са в центъра на всичко, което правим. Знаем, 
че очаквате отлично преподаване, интересни преживява-
ния и кариера, която придава още по-голяма стойност на 
инвестицията ви. Курсовете ни развиват знания, умения и 
компетентности, посочени от работодателите като важни 
за различните индустрии или професии. Програмите на пове-
чето ни бакалавърски специалности предвиждат варианти 
за курсове, при които се редуват обучение и практика, кур-
сове в чужбина или стаж във фирма – всички те ви осигуря-
ват ценни възможности за кариерно развитие. Освен това 
към повечето от програмите предлагаме по един модул 
„Add+vantage“, задължителен курс за развитие на умения за 
кариерна реализация, който помага за усъвършенстване на 
практическите умения и способности, които работодатели-
те смятат за изключително важни.    

клаСации
Coventry University заема престижното 12-то място в класа-
цията на the Guardian University Guide 2018. 

СъвМеСтни и МеЖДУнарОДни ПрОграМи
Можете да получите образователна степен от Coventry 
University в 32 страни по света. Горди сме да работим с над 
70 партньори по цял свят, за да се уверим, че всички наши 
ученици, където и да учат, имат уменията и знанията, от 
които се нуждаят, за да постигнат своите амбиции в жи-
вота. Повече информация можете да откриете тук: http://
www.coventry.ac.uk/international-students-hub/partnerships-and-
places-to-study/earn-a-coventry-degree-outside-the-uk/. 

KОнтакти:

Coventry University
International Office
+44 (0) 7707938043
Priory Street 1, Coventry, CV15FB
United Kingdom 
+44 (0) 24 7615 2152
Ac0925@coventry.ac.uk
www.coventry.ac.uk/international

СПециалнОСти:
Accounting 
Business Studies 
Economics 
Finance
Logistics 
Management 
Marketing 
Creative Writing
Geography 
History 
Language / Linguistics 
Literature
Nanotechnology 
Robotics 
Biology 
Natural Sciences
Criminology
International Relations & 
Journalism
Media & Communications 
Political Science 
Landscape Architecture 
Drama & Theater 
Fashion 
Film Studies 
Graphic Design 
Music 
Photography
Computer Science 
Game Design 
Law 
Event Management 
Tourism 
Pharmacy 
Physiotherapy

Пълен списък на специалности-
те ще откриете на:
www.coventry.ac.uk

coventry university



актуална информация на вашия образователен портал - www.StudyAbroad.bg 67

ФинанСОви УСлОвия (гОДишнО)
Валута    британски лири
Такса за обучение   9250
Общежития   около 400-500 месечно, с  
   включени разходи за бита

Учебници   безплатно  
Храна   100-150 месечно
Транспорт  50 месечно
Здравна осигуровка  включена
 
ФинанСОва ПОДкреПа
Стипендии – 1250 британски лири на година 
(за студенти с диплома за средно образование мин. 5.5)
Работа в университета 
Студентски заеми

крайни СрОкОве
15 януари 2018 - UCAS

БакалавърСки  
ПрОграМи 2016/ 2017

22 000 студенти общо 

9 000 международни студенти

450 студенти от България  

английски, френски и 
испански език на обучение

6 или 8 семестъра 

продължителност на обучението 

септември/октомври 

начало на учебната година 

май/юни край на учебната 

година на обучението

СтУДентСки УСлУги

Кариерен център

Център за чуждестранни 
студенти 

Академичен консултативен 
център 

Възможности за стажове 

Възможност за обучение в 
чужбина 

Общежития 

Спортни съоръжения 

акреДитации
RIBA, AIA , CIM, CFA Society, CIOB

изиСквания за ПриеМ 
Езикови тестове - IELTS – мин. 6.0, CAE, матура по 
английски език – мин. 5.5

Диплома за средно образование - мин. 4.5 
Интервю 
Портфолио (само за определени програми).

ДОкУМенти за канДиДатСтване
Формуляр за кандидатстване - UCAS 
Такса за кандидатстване – UCAS  
Препоръка - 1 брой
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KОнтакти: 

Admissions Office
The Burrows
London, NW4 4BT
UK Code is +44
(0)20 8411 5555
eu-enquiries@mdx.ac.uk
www.mdx.ac.uk/bulgaria

СПециалнОСти:

Accounting and Finance 
Art and Design 
Aviation 
Biology and Biochemistry 
Biomedical Science and 
Technology 
Business and Management 
Computing and IT 
Construction and 
Architecture 
Creative Writing and 
English 
Criminology 
Economics 
Engineering 
Environmental, 
Occupational and Public 
Health 
Fashion 
Film and TV 
Healthcare Science 
Human Resource 
Interpreting and Translation 
Journalism and Media
Law 
Marketing 
Mathematics 
Performing Arts 
Production Design 
Psychology 
Politics and International 
Relations 
Social Work 
Sociology 
Sport and Exercise Science 
and Rehabilitation 
Visual and Game Design

Middlesex university 
london 
Middlesex University London е основан през 1882 и от тогава до 
сега се е развил като един от най-прогресивните университети 
във Великобритания. В кампус Лондон са избрали да следват 
студенти от над 140 страни. През 2016 престижната класация 
на Times’s Higher Education отбелязва Middlesex в списъка на Топ 
200 университета по света с най-голям брой международни сту-
денти. Също така, Middlesex University е номер 1 сред модерните 
университети в Лондон (The Sunday Times, Good University Guide, 
2017). Проучване, проведено през 2016 г., посочва, че 91% от 
дипломираните студенти са намерили работа или са продължили 
образованието си до 6 месеца след завършване. Ние те очаква-
ме и знаем, че „Ти си направен за много повече!“ („Made for More!“). 

Middlesex University е кампусен университет, разположен в непо-
средствена близост до централен Лондон. Университетът пред-
лага широка гама от курсове в редица дисциплини и е известен 
сред работодателите за “производство” на студенти, готови 
да работят. Много от нашите студенти живеят в нашите сту-
дентски общежития по време на престоя си. Инвестирахме над 
200 млн. паунда, за да осигурим изключителна среда за обучение, 
включително най-съвременните лаборатории и 24/7 библиотека 
с над 1000 учебни зали. Ние изградихме също впечатляващи 
пространства, където можете да се храните, да пиете и да се 
отпуснете с приятели.

Нашият активен Студентски съюз организира целогодишни 
мероприятия, които да осигурят социално динамична среда: от 
запознаване и посрещане на новопостъпили студенти и нашата 
специална програма за ориентация, до социални събития като 
бала на „зайците“, както и спортни събития, междукултурни със-
тезания, общества и отличен студентския форум – специализи-
рано студентско съоръжение с фоайе, бар, различни ресторанти 
и събития на живо. Можете да се чувствате уверени в избора 
си да следвате в Middlesex, тъй като ние предизвикваме нашите 
студенти да бъдат амбициозни и да си поставят високи цели да 
постигнат отлични постижения в бъдещата си кариера.

акреДитация
Можете да разгледате на www.mdx.ac.uk/courses.

клаСации
 • Най-модерен университет в Лондон, който предлага раз-

нообразие от програми (източник: The Sunday Times Good 
University Guide 2016)

 • Най-висока степен на качеството на обучение (източник: 
Quality Assurance Agency Report 2015)

 • Middlesex е сред 200-те най-междунардни университета 
в света (източник: Times Higher Education World University 
Rankings 2015-2016)

 • Middlesex е сред 150-те най-млади университета в света 
(източник: Times Higher Education 2017).
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БакалавърСки
ПрОграМи 2016/2017

16 681 студенти

27% международни

студенти

55 настоящи български

студенти

английски език на преподаване

6 семестъра продължителност на

обучението

октомври начало на учебната

година

май край на учебната година

СтУДентСки УСлУги

Кариерен център

Съветник на международните

студенти

Академичен център

Възможности за стаж

Възможности за обучение в

чужбина

Спортна база

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЕМ 
Изисквания за владеене на английски език:
IELTS 6.0 – мин. 5.5 на всеки компонент 
Cambridge English: First/Advanced/Proficiency - 176 т. 
общо (мин. 169 т. на всеки компонент)
Pearson Test, TOEFL и др. 
Всички сертификати трябва да са валидни до 2 
години след стартирането на обучението 
(пълен списък на одобрените езикови сертификати 
е достъпен на: mdx.ac.uk/bulgaria) 

Документи:
Диплома за Средно Образование - мин. 4.2 
Интервю - зависи от специалността
Апликационна форма - при кандидатстване през 
UCAS или директно на apply.mdx.ac.uk
Портфолио - ако се изисква
Препоръки - 2 
Мотивационно писмо

крайни СрОкОве
редовен прием - октомври до август

ФинанСОви УСлОвия (гОДишнО)
Валута      британски лири

Такса      9250

Общежитие    от 130 седмично

Други      90-140 седмично

Книги      20 месечно

Транспорт    около 20 месечно

Храна      140-200 месечно

Здравна осигуровка   National Health Service

ФинанСОва ПОДкреПа 
Стипендии

Финансова помощ

Работа на кампуса

Студентски заеми



Международно образование - Бакалавърски програми 201870

великобритания

кОнтакти: 

International Office
St. Mary's Road, Ealing, London
W5 5RF  
Великобритания 
+44 (0) 20 8231 2440
international@uwl.ac.uk
www.uwl.ac.uk/international

COURSES:

Accounting 

Business Studies

Economics 

Finance 

Logistics 

Management

Marketing 

Creative Writing 

Literature

Computer Engineering 

Electric Engineering 

Mathematics 

Criminology 

International Relations 

Media & Communications 

Psychology 

Sociology 

Architecture 

Drama & Theatre 

Fashion 

Film Studies

Graphic Design 

Criminal Law 

International Law

Culinary Arts 

Event Management 

Hospitality Management 

Tourism 

Journalism 

PR

university of West london

UWL е топ университет в Лондон по отношение на работна 
заетост на студентите след дипломиране. Близо 97% от 
студентите намират реализация в рамките на 6 месеца след 
завършване на своето следване. Университетът е също така 
на челно място по студентска удовлетвореност, като 9 от 
специалностите са оценени със 100% удовлетвореност в На-
ционалното студентско запитване за 2017 г. Портфолиото от 
специалности включва бизнес, програмиране и инженерство, 
филмово изкуство, медиа и дизайн, здравеопазване, туризъм, 
хуманитарни и социални науки, право, криминология и музика. 
Университетът е разположен в Западен Лондон, един от 
най-успешните бизнес региони, в непосредствена близост до 
Централен Лондон и летище Хийтроу. Университетът е инвес-
тирал близо 50 милиона британски паунда в усъвършенстване 
на студентското обучение и социален опит, включително нова 
библиотека, реновиран Студентски съвет, отлични услуги на 
преподаване и най-съвременни артистични студия за студент-
ската радио станция. Служителите са високо квалифицирани с 
богат опит в сферата да развиват уменията и стремежите 
за кариерата на своите студенти. Университетът има ак-
тивен Студентски съвет, носител на редица награди. Всички 
студенти имат възможност да се включат в разнообразен 
кръг от клубове и общества. 

СъвМеСтни и МеЖДУнарОДни ПрОграМи
Програма Еразмус+ и програми за обучение в чужбина в парт-
ньорски университети в рамките на Европейския съюз. 

клаСации
The Guardian 2018 ranking: 58; The Times/Sunday Times 2017: 84; 
TEF Silver; The Complete University Guide 2017: 79th.   

акреДитации
ACCA, British Psychological Society, Chartered Management 
Institute, Institute of Leadership and Management, Chartered 
Institute of Management Accountants, Institute of Travel and 
Tourism.
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ФинанСОви УСлОвия (гОДишнО) 
Валута  британски лири
Такса за обучение  9250 (информация за 2017/2018)
Общежития  около 150 седмично
Учебници Безплатно  
Транспорт Безплатен университетски 
 трансфер 
Здравна осигуровка Европейска здравна карта 

ФинанСОва ПОДкреПа
Стипендии Path to Success Scholarships
Финансова помощ  UWL Full Time Undergraduate  
 Bursary

Работа в университета  Възможностите се предлагат  
 посредством Кариерен център  
 и Студентски съвет

Студентски заеми Student Finance England

изиСквания за ПриеМ 
Езикови тестове - IELTS 6.0 или еквивалентен  
Диплома за средно образование – мин. 4.0 
Условно приемане
Интервю – само за специалностите музика и обучение за 
медицински сестри.

ДОкУМенти за канДиДатСтване 
Формуляр за кандидатстване  
Препоръка – 1 брой
Сертификати за допълнителни занимания и награди - 
ако е приложимо
Портфолио - само за програмите по музика.

крайни СрОкОве
Септември 2018 – UCAS
Януари 2018 – www.uwl.ac.uk 

БакалавърСки  
ПрОграМи 2016/2017

9000 студенти общо

2000 международни студенти 

или 20% от общия брой студенти 

50 студенти от България 
английски език  на обучение

6 или 8 семестъра 

продължителност на обучението

септември начало на 

учебната година  

април/май край на учебната 

година

СтУДентСки УСлУги 

Кариерен център

Център за чуждестранни студенти 

Академичен консултативен център 

Възможности за стажове 

Възможност за обучение в чужбина 

Общежития 

Спортни съоръжения 
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германия

ОБща  
инФОрМация 

Германците са известни 
с огромната консумация на 
бира, вурстове и с педан-
тичността към работата 
си. Освен това, каквото и 
да се случва в световната 
икономика, кризата упо-
рито не отива при тях. В 
страната има най-ниската 
безработица в ЕС и най-пос-
тоянния ръст на БВП. 

Германия е една модерна, 
технологична държава, коя-
то се превърна в истински 
магнит за българските 
кандидат-студенти след 
влизането на страната ни 
в ЕС през 2007 г.

В момента в Германия 
има над 400 официално 
признати висши учебни 
заведения, от които 90 
са частни. Те предлагат 
над 13 500 бакалавърски 
програми. Около 100 от тях 
се предлагат на английски 
език. 

Немският език е един от 
най-разпространените в 
международния бизнес, а и в 
политиката. Това е един от 
трите работни езика на 
Европейския съюз, заедно с 
английски и френски. 

виДОве УчеБни завеДения
Институциите за висше образование в Германия са 3 вида:
 • Университети (Universitat)
 • Професионални висши училища (Fachhochschule)
 • Колежи

език на ОБУчение
 • немски (основно)
 • английски

ДОкУМенти за канДиДатСтване
Има два варианта за кандидатстване в Германия. Единият е 
централизиран, през системата Uni-assist. Tази система в из-
вестен смисъл е немският еквивалент на британската UCAS. 
Там се проверяват всички документи на кандидатите и се 
препращат към университетите. Важно е да отбележим, че 
Uni-аssist няма отношение към окончателното решение за 
прием.

Вторият вариант е директно кандидатстване във висшето 
училище. Макар повечето висши училища вече да работят с 
Uni-assist, има и такава опция на много места. В този случай 
си спестявате таксата от 75 евро на централизираната 
система. 

Стандартният пакет включва:
 • диплома за средно образование – нотариално заверено 

копие, легализация, превод и апостил
 • сертификат за владеене на немски език - DSH, Deutsche 

Sprachdiplom или TestDaF.

германия 
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най-ДОБър СрОк за канДиДатСтване
Обичайно е до средата на месец юли, но е възможно и да е 
по-рано. 

В някои случаи се налага документи да се изпращат още през 
април, като вместо диплома за завършено средно образова-
ние се включва академична справка, а преведената и легали-
зирана диплома се изпраща по-късно. 

как е ОрганизиранО ОБУчениетО
Учебната година се състои от 2 семестъра – зимен и летен. 
Учебната година започва през октомври. 

СтиПенДии
Може би най-популярната стипендиантска програма е тази 
на Германската служба за академичен обмен (DAAD). Всяка 
година програмата е една и съща и всеки, който се интере-
сува, може да разчита, че и другата година ще има подобни 
стипендии. DAAD отпуска около сто стипендии за българи.
Разбира се, има различни изисквания към кандидатите - в 
зависимост от типа стипендия, за която кандидатстват. 
Пълната стипендия е 715 евро месечно. Повече информация 
за нея можете да намерите на www.daad.de/deutschland/
stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database.

Освен тях има близо 2200 организации в Германия, които 
се занимават с подпомагане на студенти. Да си намериш 
стипендия е начинание, което отнема доста време. Много 
полезни в това отношение са търсачки като mystipendium.de.

такСа за ОБразОвание
Семестриални такси в Герма-
ния няма. Това не означава, че 
обучението ви ще е напълно 
безплатно – ще трябва да 
заплатите такса за админи-
стративно обслужване, която 
възлиза на около 150-350 евро 
(в зависимост от универси-
тета).

Срещу тази сума студентите 
получават карта за библиоте-
ката на университета, транс-
портна карта и други услуги 
в рамките на кампуса и извън 
него.  

В частните висши училища так-
си има и трябва да се подготви-
те за доста по-високи плащания, 
които могат да достигнат над 
5000 евро. 

разхОДи за ЖивОт
Германия е федерална република 
с много големи различия в стан-
дарта на живот в различните 
провинции. Това е причината 
разходите за живот да варират 
в много широк интервал.
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für Arbeit (Федералната служба по заетостта - ВА). Но не 
забравяйте, че немците очакват сериозно отношение към 
следването и трябва да намерите работа, която да можете 
да комбинирате с образованието си. 

Много немски компании предлагат т.нар. мини-работа. Това е 
работа на половин работен ден (или дори по-малко, зависи как 
се договорите), за която може да получавате и под мини-
малната работна заплата. На пръв поглед може да не звучи 
много добре, но всъщност е добра възможност за студенти 
и е в основата на ниската младежка безработица в Германия.

за герМания чУЖДеСтранните СтУДенти  
разказват, че е...
... подредена, богата и интересна страна... понякога и твърде 
бюрократична. Германците са толерантни, но и резервирани 
към чужденците. Обучението може да бъде лошо балансирано 
между теория и практика. 

В някоя от по-бедните 
източни провинции например 
и 500 евро ще са напълно 
достатъчни. В същото време 
в голям град като Берлин, 
Хамбург или Мюнхен, ще ви 
трябват двойно повече.

Стая в общежитие или блок 
може да се намери за 180 до 
250 евро, което обаче може 
да не включва сметките за 
ток, вода, интернет и други, 
с които разходите могат да 
нарастнат до 300-350 евро на 
месец. 

наСтаняване
Много наши сънародници, 
следвали в Германия, споде-
лят за неприятния навик на 
голяма част от наемодатели-
те в страната да изискват 
доказателство за постоянен 
доход от наемателите си. 
Това невинаги е така, когато 
говорим за студенти. 

Освен това в немския език 
съществува звучната дума 
„Wohngemainschaft“ -  групи 
млади хора, които наемат 
голям апартамент или къща 
и си поделят наема. Това 
би намалило значително 
разходите ви. А докато 
откриете такова място, 
може да се възползвате 
от друга благозвучна дума 
-  „Jugendherberge“.  Това е 
нещо като хижа за млади 
хора. Цените там са на но-
щувка и са по около 15 евро.

Много полезен сайт при тър-
сенето на места за настаня-
ване е www.wg-gesucht.de. 

раБОта
Българските граждани имат 
право да работят само с 
разрешително за работа, 
издадено от Bundesagentur 

германия
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ПОлезни СайтОве

www.campus-germany.de

www.daad.de 

www.dashochschulranking.de

www.uni-assist.de

www.hochschulstart.de

www.mystipendium.de

Розалина
 Донева

завършва езиковата 

гимназия в Пловдив, извест-

на като „английската“. в 

момента изучава информа-

тика в KIT (Karlsruher Institut für 

Technologie), карлсруе.

Труден ли беше изборът 
„България или чужбина“? 
Кое наклони везните в 
крайна сметка?
  Не бих казала, напротив. 
Още откакто започнах да 
се готвя за CAE и  DSD II, 
бях решила, че искам да из-
следвам възможностите си 
за обучение извън граница. 
Освен това ми се пътуваше 
и исках да комбинирам полез-
ното с приятното. 
  От друга страна, прием-
ах заминаването си като 
предизвикателство. Въпреки 
огромната подкрепа на род-
нини и приятели, започваш 

сам да градиш живота си и себе си на ново и непознато 
място. Началото е трудно в много отношения. Важно за 
мен беше да се опитам да бъда самостоятелна.

Как протече кандидатстването? Има ли нещо, 
за което трябва да предупредите бъдещите 
кандидати?

При мен всичко мина по план. Подготвих документите 
си с помощта на консултант, тъй като исках всичко да 
е изрядно. Много важно е да направиш избора си навре-
ме, за да успееш да спазиш всички срокове. Единствено-
то, което ме безпокоеше, беше, че всички мои приятели 
вече бяха приети, където желаеха, а в Германия класира-
нето излезе едва в началото на септември.   
  Имах оскъдно време, за да задвижа нещата със зами-
наването. Освен това, намирането на добро жилище 
е трудно, особено в месеците след юли и август. 
Подаването на документи за общежитие (в моя случай 
Studentenwerk и HaDiKo) е добре да започне възможно 
най–рано, въпреки че няма гаранция, че ще получиш мяс-
то. Понякога се налага да подадеш документи отново, 
ако не си избран в определен срок.  

Има ли добри възможности за кариерна реализа-
ция по специалността? 
  Възможностите са големи, специалисти в сектора на 
информатиката се търсят постоянно. Университетът 
често организира срещи с големи фирми и различни 
работодатели, търсещи квалифицирани специалисти.  С 
амбиция и добри идеи, човек може да започне самостоя-
телни проекти и да ги превърне в собствен бизнес. 
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ОБща  
инФОрМация 

На територията на 
Гърция се е развивала древ-
ногръцката цивилизация, 
която се счита за основа 
на съвременната западна 
култура, към която принад-
лижим и ние, българите. 
Това е родината на демокра-
цията, европейската фило-
софия, литература и драма 
(вкл. трагедията и комедия-
та), редица математиче-
ски принципи, първите моне-
ти и Олимпийските игри.

Стотиците острови на 
страната, километричните 
плажове и исторически за-
бележителности определят 
позицията на Гърция като 
една от топ-дестинациите 
за туризъм в света.

В Гърция има и впечатля-
ващо изобилие от универси-
тети (както частни, така 
и държавни). Много от тях 
работят в тясно сътруд-
ничество с американски 
или европейски образова-
телни институции. Това е и 
причината освен на гръцки, 
в местните университети 
да има и избор от програми 
на английски език. Някои от 
тях са на изключително ви-
соко ниво на преподаване и 
с добра репутация не само 
в региона, но и в Европа. 

виДОве УчеБни завеДения
Университети – предимно хуманитарни и изследователски 
висши училища. Някои от най-големите висши учебни заведе-
ния в страната са университети. Технически висши учебни 
заведения – специализирани в инженерни науки, архитек-
тура, строителство и т.н. Колежи – много от частните 
вузове са именно колежи. В тази категория влизат висши 
учебни заведения с малък брой специалности, бизнес учили-
ща и подобни.

език на ОБУчение
Гръцки (основно) и английски. 

ДОкУМенти за канДиДатСтване
В Гърция няма централизирана система за кандидатстване, 
за разлика от Великобритания и Германия например. Затова 
е важно да проверите внимателно изискванията на желания 
от вас университет. Все пак можем да очертаем няколко 
основни неща:
 • формуляр за кандидатстване на избрания университет;
 • копие от документ за самоличност и гражданство  

(задграничен паспорт)
 • диплома за средно образование – нотариално заверено 

копие, официален превод на английски, легализация и 
апостил

 • сертификат за владеене на гръцки или английски език 
(само за програмите на английски език).

Някои университети може да изискват и полагането на 
допълнителни изпити за прием. Обикновено това се случва в 
частните висши училища или в академиите за изкуства.

най-ДОБър СрОк за канДиДатСтване
Препоръчително е да сте готови с документите си до края 
на месец юли в годината, в която смятате да започнете 
следването си.

как е ОрганизиранО ОБУчениетО
Обучението в Гърция се организира в рамките на два семес-
търа: зимен - от 1-ви октомври до 30-ти януари и летен - от 
1-ви март до 30-ти септември.

СтиПенДии
Някои от частните гръцки университети предлагат 
частични стипендии за студенти за покриване на семес-
триалните такси. В държавните университети е доста 
по-трудно това да се случи. Гръцкото министерство на 
образованието предлага различни ежегодни стипендии за 
чуждестранни студенти, част от които са за българи.

гърция
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ПОлезни СайтОве

www.minedu.gov.gr

www.e-yliko.gr

www.iky.gr

www.studyingreece.gr

такСа за ОБразОвание 
Обучението в държавните университети е безплатно, 
(което е и причината за ограничения брой стипендии). 
Между 5000 и 16 000 евро на семестър са таксите в част-
ните университети.

разхОДи за ЖивОт 
За покриване на разходите си в Гърция е добре да разпо-
лагате с около 700 евро, от които: 
 • 200 eвро за храна 
 • около 300 евро за наем 
 • 150 евро за учебни пособия и други лични разходи
 • 50 за транспорт (ако пътувате редовно до България).

раБОта 
Българските студенти имат право на работа. Друг е
въпросът, че кризата ограничи доста възможностите за
това. Според последните проучвания, над 50 на сто от
младежите в Гърция са безработни.

Снежина 
Порожанова  

завършила психология в уни-

верситета аристотелис, 

Солун. 

Има ли транспорт до университета и до други 
близки градове?

Има автобусни линии, но повечето студенти живеят в 
пряка близост до университетските сгради и почти не 
се налага използването на транспорт.

Има ли развлечения за студенти, които са ор-
ганизирани от университета, както и в самия 
град?

В самия университет се провеждат доста и различни 
събития и концерти – зимата на закрито, лятото на 
зелените площи в дворовете на сградите. Има и много 
интересни барове, но зависи от вкуса.

Кое ти харесва най-много в твоя университет и 
кое не ти харесва? 

Харесваше ми спокойствието и отвореното поведение 
като цяло в университета и откъм хората и колегите.

Какво би посъветвала учениците, които тепърва 
ще кандидатстват? 

Смятам, че следването навън може да ви даде много 
ценен опит - да научите чужд език с лекота, самостоя-
телност, разширен мироглед.

Какво е отношението към българите в универси-
тета? 

Не съм усетила разлика в университета, както и сред 
приятелите и познатите си.

Университетът разпо-
лага ли с общежитие?
  Университетът разполага 
с общежития. Аз съм живяла 
на квартира със съкварти-
ранти.

Как седи въпросът с хра-
ната в самия универси-
тет? Има ли стол?

Има стол, който по мое 
време беше безплатен за 
студентите.
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гърция

Международният факултет на University of Sheffield, CITY 
College, е един от шестте факултета в рамките на универ-
ситета и е единственият, който работи извън страната. 
Свързвайки Великобритания с Югоизточна Европа, Между-
народният факултет предлага уникалната възможност на 
студентите си да получат престижна британска диплома от 
University of Sheffield, докато учат в собствения си регион.  
Международният факултет се простира между границите и 
предава на студентите си опита, традициите и учебните 
планове на университета, приемайки интернационалния си ха-
рактер междувременно. Стремим се да развиваме знанието, 
задълбочените научни изследвания и академични постижения 
в целия регион чрез нашите образователни центрове.
Основният кампус на Международния факултет се намира 
в Солун, Гърция. Разполагаме с три академични катедри – 
Бизнес администрация и икономика, Психология и Компютърни 
науки, които предлагат множество бакалавърски и магистър-
ски програми на английски език. Днес, освен в Солун, факулте-
тът предлага своите програми и в други градове в Югоиз-
точна и Източна Европа: София (България), Белград (Сърбия), 
Букурещ (Румъния), Киев (Украйна) и Ереван (Армения). Посве-
тили сме се на непрекъснатото развитие и разширяване на 
образователната ни мисия.
Научните  изследвания са основата на нашата философия и 
практика. Международният факултет насърчава интердис-
циплинарни и иновативни изследвания, осигурявайки подкрепа 
за академичния си състав и за студентите. За да продължим 
с нашите изследвания сме създали Югоизточноевропейския 
изследователски център (SEERC), който извършва значителни 
изследвания в региона. SEERC предлага докторантски програ-
ми в сферата на бизнеса, психологията, компютърните науки 
и политологията.
Динамичната международна среда в University of Sheffield 
включва студенти и преподаватели от над 15 държави. Тази 
уникална смесица е още един плюс към цялостната образова-
телна среда.   

акреДитации
Британски акредитационен съвет (BAC), UK NARIC, Британ-
ско компютърно дружество (BCS), Професионален институт 
по мениджмънт (CMI), Асоциация на MBA (AMBA), Асоциация за 
развитие на бизнес училищата (AACSB). 

клаСации на УниверСитети
University of Sheffield е класиран на 24-то място в Европа, 12-то 
място във Великобритания и на 69-то място в света, според 
Световната класация на университетите QS 2014.

KОнтакти: 

Отдел по прием 
(международен)
Десислава Пенчева
acadreg@city.academic.gr, 
bulgaria1@city.academic.gr
02 961 62 63, 0888 43 57 50   
България
София 1404, жк. „Стрелбище”  
ул. „твърдишки проход” 27 
ет. 8, офис 36
www.citycollege.sheffield.eu

СПециалнОСти:

Computer Science

Computer Science 
(Business Informatics)

Computer Science  
(Internet Computing)

Business Studies (Finance 
and Accounting)

Business Studies 
(Management)

Business Studies 
(Marketing)

Business Studies (Hotel 
and Hospitality)

Psychology

English Language and 
Linguistics - BA 3 years

English Language and 
Linguistics - BA 4 years

the university of sheffield 
international faculty, city college
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ФинанСОви УСлОвия (гОДишнО) 
Валута   евро  
Такса регистрация  390 
Такса за обучение  5880

ФинанСОва ПОДкреПа
Стипендии
Работа в университета

изиСквания за ПриеМ 
Езикови тестове - TOEFL/ IELTS/ CAE  
или други приравнени изпити

Българска или друга диплома за средно образование или 
IB/A-Level диплома.

ДОкУМенти за канДиДатСтване
Формуляр за кандидатстване
Диплома за средно образование
Език, на който се представят документите за 
кандидатстване - английски.

БакалавърСки  
ПрОграМи 2016/2017 

1000 студенти общо

40% международни студенти  

120 студенти от България

4 програми с обучение на 

английски език 

английски език на обучение

8 семестъра продължителност 

на обучението 

септември/януари 
начало на учебната година 

СтУДентСки УСлУги

Кариерен център

Консултант за чуждестранни 
студенти

Академичен консултативен 
център

Възможности за стажове

Спортни съоръжения

крайни СрОкОве
еСенен/зиМен СеМеСтър:
ранен прием - 30 април 
редовен прием - 31 aвгуст



Международно образование - Бакалавърски програми 201880

Дания

ОБща  
инФОрМация 

Дания е най-малката от 
Скандинавските държави. 
Столицата Копенхаген се 
смята за един от най-кра-
сивите и добре уредени 
градове на Стария конти-
нент.

След влизането на 
България в Европейския 
съюз, тя се превърна 
в истински магнит за 
български кандидат-сту-
денти. Причините за това 
са пределно ясни - освен с 
международно признати-
те дипломи и програми на 
английски език, страната 
може да се похвали и с 
безплатно образование.

Ако отидете да учите 
в Дания, можете да очак-
вате модерна акаде-
мична среда, динамично, 
практически ориентирано 
обучение, живот в богата 
и добре уредена стра-
на с по-студен климат 
от този, с който сме 
свикнали, и доста по-висок 
жизнен стандарт от този 
у нас. Последното – за 
съжаление – е свързано 
и с доста по-сериозни 
разходи.

виДОве УчеБни завеДения 
 • Университети
 • Колежи
 • Професионални академии (профилирани в областите на  

бизнес мениджмънт, туризъм, технически науки и информа-
ционни технологии)

 • Образователни институции от университетски тип, спе-
циализирани в обучение по изкуства, дизайн и архитектура

език на ОБУчение 
 • Датски 
 • Английски 

ДОкУМенти за канДиДатСтване
Стандартният пакет документи, който трябва да си под-
готвите, включва следните неща:
 • диплома или академична справка за изучаваните предмети 

и текущи оценки за завършено средно образование, преве-
дени на английски и/или датски 

 • сертификат за владеене на английски език (само за програ-
мите на английски език) – TOEFL мин. 83 iBT, IELTS 6.5, CAE 
мин. B, CPE

 • молба за кандидатстване (сваля се от сайта   
www.optagelse.dk)

 • снимка.

най-ДОБър СрОк за канДиДатСтване 
Най-добре е да уредите документите си в периода от октом-
ври до 15-ти март в годината, в която започва обучението. 
Ако все още сте ученик, няма нужда да чакате да завършите. 
Поискайте си академичната справка възможно най-рано, за-
щото българските училища понякога се оказват бавни в това 
отношение.

как е ОрганизиранО ОБУчениетО
Началото на учебната година е през септември месец. Дели 
се на два семестъра – първият е от септември до януари, 
вторият - от януари до юни.

такСа за ОБразОвание 
Висшето образование за всички граждани на ЕС е безплатно.

СтиПенДии
Безплатното висше образование означава, че не са пред-
видени студентски заеми и стипендии. Все пак можете да 
проверите дали висшето училище, от което се интересува-
те, предлага някакви субсидии за успех.

Дания
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разхОДи за ЖивОт 
Българи, завършили в Дания, 
препоръчват да си отделите 
поне 1200 евро за месечна 
издръжка. Това е негатив-
ната страна на високия 
жизнен стандарт, за която 
говорихме по-рано. Датският 
сайт www.studyindenmark.dk 
пък съветва да се разполага 
с около 1500 евро на месец за 
издръжка.

раБОта 
Стига да си намерите рабо-
та, която да не пречи на  
висшето ви образование, няма 
проблем с никакви излишни 
ограничения и разрешителни.

ПОлезни СайтОве

www.studyindenmark.dk

www.workindenmark.dk

www.ec.europa.eu

Тодор 
Костов  

завършил бакалавър в 

University College of Northern 

Denmark в Дания със специ-

алност Computer Science. 

наясно какво точни бих желал да уча. Пред мен стоеше 
единствено въпроса “къде?”. Предвид бума на ИТ сектора 
в последните няколко години както в България, така и в 
световен мащаб, перспективата пред завършващите по-
добна специалност студенти не е никак малка. Липсата на 
подготвени кадри и бързият растеж на сектора улесняват 
много процеса на търсене на работа или стаж.

Какви международни студенти има? 
Докато бях студент в UCN имах възможност да се 

запозная с хора от много различни държави като – Латвия, 
Литва, Естония, Румъния, Франция, Шотландия и много 
други. Възможността да се запознаеш с културата на други 
държави, било то дори и съвсем повърхностно, разширява 
и обогатява мирогледа на човек. Българско общество в 
Олборг има. Не е рядкост случайно да чуеш българска реч из 
улиците на града. Има и Facebook група, чиято цел е именно 
да създаде едно online местенце, където всеки българин 
може да попита за съвет, помощ и т.н. 

Колко струва обучението и живота? 
Висшето образование в Дания е безплатно за студенти 

от ЕС. За сметка на това разходите за жилище, сметки, 
храна, пътни и забавление не са никак малко. Цената на квар-
тирите варира много на базата на това къде се намират, 
дали ще се дели стая с други хора, колко добре е обзаведена 
квартирата и т.н. За времето, прекарано в Олборг, съм 
плащал наеми от 300 до 500 лв. (без включени сметки).

Разкажи повече за твоя-
та специалност.
  Програмата се водеше 
успоредно на 2 езика (датски и 
английски). До края на първата 
половина на програмата бяхме 
разделени на два класа – един, 
съставен изцяло от междуна-
родни студенти, и един със-
тавен от датски студенти. 
Впоследствие двете групи 
бяха слети в една. Изборът 
на специалност не беше никак 
труден за мен. Поради факта, че 
бях завършил математическа 
гимназия с профил математика 
и информатика, бях напълно 
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ОБща  
инФОрМация 

Кралство Испания е 
разположено в югозапад-
ната част на Европа 
- Иберийския полуостров. 
Според някои проучвания, 
цели 11% от населението 
на Испания са емигранти, 
което е абсолютен рекорд 
в Европа. По-голямата 
част от тях са от бив-
шите испански колонии в 
Латинска Америка, но има 
и много преселници от  
Северна Африка и  
Източна Европа.

Испанският е един от 
най-разпространените 
езици в света и много 
хора прогнозират, че меж-
дународното му влияние 
ще се засилва с нараства-
нето на икономическата 
сила на Латинска Америка. 
В самата Испания обаче 
се говорят и доста 
други езици - каталунски,  
галисийски, баски и т.н., и 
местните традиционно 
ги предпочитат пред 
испанския.

Висше образование в 
Испания се предлага в 49 
държавни висши училища, 
14 частни и 4 универси-
тета към Католическата 
църква. 

виДОве УчеБни завеДения
Университети – най-големите учебни заведения в страната, 
предлагащи голямо разнообразие от програми. 
Католически университети – определението „католически” на 
тези висши училища е по-скоро историческо и няма същест-
вено отражение върху учебния процес днес.
Бакалавърската степен отнема 4 години (или 240 кредита) 
при почти всички специалности.

език на ОБУчение
 • Испански 
 • Английски

ДОкУМенти за канДиДатСтване 
Проверете изискванията на всеки отделен университет пре-
ди да подавате документи! Най-често ще ви бъдат необходи-
ми следните неща:
 • диплома за средно образование или академична справка с 

текущите оценки и преподавани предмети 
 • езиков сертификат D.E.L.E. (Diplomas de Español como 

Lengua Extranjera), минимум ниво B2
 • мотивационно писмо

Всичко това трябва да се преведе на испански език и да се 
легализира.

най-ДОБър СрОк за канДиДатСтване 
В Испания има два приема: редовен - до първата седмица на 
юни и късен – до началото на септември.  И в двата случая 
академичната година започва през октомври, но е желател-
но да сте готови с документите си още за редовния прием, 
тъй като местата в много популярни специалности се 
изчерпват.

как е ОрганизиранО ОБУчениетО 
Учебната година протича много сходно с тази в България. 
Има  2 семестъра (зимен и летен), като всеки от тях завърш-
ва с изпитна сесия.

СтиПенДии 
Хубавото на университетите в Испания е, че имат множе-
ство програми за стипендии: за успех от дипломата за сред-
но образование; за успех по време на следването; социални 
стипендии; стипендии, отпускани от партньорски органи-
зации; стипендии за обмен и т.н. Лошото е, че отпусканите 
стипендии не са толкова много и студенти от Европейския 
съюз трудно се класират за тях, особено когато става дума 
за бакалавърски програми.

испания
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такСа за ОБразОвание
Държавните висши училища таксуват между 535 и 1280 евро 
на година за бакалавърска степен. При частните универси-
тети сумите стават по-сериозни – от порядъка на 6000 до 
12 800 евро годишно.

разхОДи за ЖивОт
Препоръчително е на месец да се разполага с поне 800 евро 
за покриване на основни разходи за квартира, сметки, храна, 
учебни пособия, транспорт.

раБОта 
Студентите в Испания имат право на работа при ограни-
чения в работните часове. Проблем е и високата младежка 
безработица в страната – около 27%. Конкуренция- 
та за работни места вече е жестока и няма гаранции, че  
ще намерите нещо.

ПОлезни СайтОве

www.embespbg.com 

www.sofia.cervantes.es 

www.studyingin-spain.com

www.spainedu.org

Дарина 
Стоянова 

завършва 164 гимназия с пре-

подаване на испански език 

в София. в момента Дари е 

студентка в университета в 

Саламанка, специалност 

испанска филология. 

но филологията. Знам няколко езика, но се насочих към 
испанския поради това, че беше един от тези, които 
владеех най-добре, харесваше ми, както и страната 
и възможността да живея в нея, а и литературата, 
писана на испански, в голямата си част ми допада. 
Университета пък избрах, защото предлагаше голямо 
разнообразие от избираеми предмети, които ми 
позволяваха да изучавам различни неща с литературна 
насоченост, както и да си избера какви езици да уча. 
Освен това задочно харесах града. 

Разкажи ни малко за самото ти преместване.
Около преместването нещата вече бяха лесни, в 

сравнение с кандидатстването, макар че отначало 
винаги ти е малко нервно. Проучването за билети и 
запазването им е въпрос просто на няколко проверки 
в интернет, а колкото до багажа – майка ми пъту-
ва с мен и това практически ми позволи да взема 
двойно повече багаж, така че успях да взема почти 
всичко, което исках и от което имах нужда. Един-
ствено съжалявам, че трябваше да сведа до минимум 
количеството на книгите. Допълнително неща не са 
ми пращали, но някои дребни неща ми се наложи и поня-
кога още ми се налага да купувам (чаршафи, хавлии, 
някои дрехи). Квартирата си намерих по интернет и 
извадих късмет, защото хазяинът обеща да ми я пази, 
докато дойда, и освен това напълно си отговаряше на 
обявата и съм много доволна от нея. 

Как избра конкретната 
специалност и универ-
ситет?
  Винаги съм била хумани-
тарно ориентирана, преди 
ми харесваше дизайна, 
но спецификите на това 
образование и кариера в 
днешно време включват 
много работа с компю-
тър, което ме разубеди 
(намирам, че така или иначе 
прекарваме достатъчно 
време пред екраните). Така 
остана другата ми страст, 
литературата, и съответ-
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италия

ОБща  
инФОрМация 

С население от над 60 
милиона души, Италия е 
една от най-многолюд-
ните страни на Стария 
континент. Икономиката 
 е седма в света и чет-
върта в Европа, въпреки 
трудностите, които 
изпитва през последните 
години. 

Страната може услов-
но да бъде разделена на 
две – богат и индустриа-
лизиран север и доста 
по-беден и рядко населен 
юг. Най-големите и прес-
тижни учебни заведения 
се намират на север – в 
Милано, Венеция и в сто-
лицата Рим. 

Официалният език е 
италиански, но в отдел-
ните области се ползват 
още немски, словенски, 
фриулски, сардински и 
френски езици. Когато 
добавим и множеството 
емигранти от Източна 
Европа и Северна Африка 
към тази смес, няма как 
да не получим едно наис-
тина разнородно и мулти-
културно общество.

виДОве УчеБни завеДения
В страната има общо над 130 държавни и частни висши учебни 
заведения. Бакалавърската степен почти навсякъде се придо-
бива след 3 години обучение. 
В страната действат: 
Университети/Колежи – тригодишен срок на обучение в широк 
спектър от специалности. 
Висши учебни заведения по изкуствата – Италия се слави като 
най-доброто място за образование в сферата на модата, дизай-
на и изобразителното изкуство.

език на ОБУчение
Италиански (основно) и английски. 

ДОкУМенти за канДиДатСтване
В Италия няма централизирана система за кандидат-студен-
ти. Задължително трябва да проверите изискванията на всеки 
отделен университет, за да избегнете изненади. Обикновено 
трябва да подготвите: 
 • формуляр за кандидатстване;
 • диплома за завършено средно образование или академична 

справка (преведена на италиански и легализирана);
 • сертификат за владеене на италиански език (CELI, CILS). Кон-

султирайте се с избраните университети за нивото, което 
изискват или други приемливи за тях езикови изпити;

 • паспортен формат снимки – 2 бр.

най-ДОБър СрОк за канДиДатСтване
Липсата на централизирана система при кандидатстване 
предполага и големи различия в сроковете за подаване на до-
кументи. Тези разлики са особено видими при частните висши 
училища. Затова най-доброто, което можете да направите, е 
да започнете да си подготвяте документите още с началото 
на 12-ти клас, т.е. колкото по-рано, толкова по-добре.

как е ОрганизиранО ОБУчениетО
Академичната учебна година е съставена от два семестъра. 
Първият започва между септември и октомври и завършва 
съоветно през януари или февруари. Вторият започва февруари 
и завършва юли. 

СтиПенДии
След като бъдете приети в италиански вуз, ще трябва да се 
свържете с DSU office (или Diritto allo studio universitario). Това 
е дирекцията, координираща финансовата помощ и стипен-
диите в университетите. Оттам ще получите всичката 
необходима информация за отстъпки, стипендии или други 
възможности, които имате като студент на съответния 
университет. 

италия
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ПОлезни СайтОве

www.studyinitaly.bg

www.studyinitaly.it

www.iicsofia.esteri.it

такСа за ОБразОвание
Италианските университети имат практиката да правят от-
стъпки в таксите, според доходите на семейството. Средно 
студентите, следващи на Апенините, ще трябва да заплатят 
между 850 и 3000 евро за академична година. В частните учеб-
ни заведения таксите могат да достигнат и до 10 000 евро.  

разхОДи за ЖивОт
Месечно за издръжка са нужни 800-900 евро, в които влизат:
 • 400-500 евро за наем и сметки
 • 200 евро за храна
 • 200 евро за транспорт, учебни пособия, други разходи.

раБОта
Имате право на работа без ограничение във времето, но все 
пак е важно да можете да я комбинирате с образованието си. 
Това предполага почасова заетост, което може да бъде дори 
по-добре за вас, тъй като италианската икономика в 
момента изпитва трудности и рабодателите 
са по-склонни да наемат на половин 
работен ден.

Савина 
Николова  

в момента учи магистратура в 

престижния Universittà Cattolica 

del Sacro Cuore (UCSC). 

Как премина кандидат-
студентският процес? 
Има ли нещо, за което 
трябва да предупреди-
те бъдещите кандида-
ти? 
  Процесът на кандидат-
стване в повечето случаи е 
еднакъв за всички итали-
ански университети. Като 
цяло - при частните всичко 
протича по-плавно и лесно. 
От тази година приемът 

в Католика е изцяло дигитализиран, кандидатства се 
чрез онлайн платформа, към която се прилагат пре-
ведена диплома, CV и мотивационно писмо. При мен 
имаше и интервю на живо. 

Важно е всички, които искат да кандидатстват в 
Италия, да имат предвид, че няма нужда от легализи-
ране на документите, достатъчен е само официален 
превод, което улеснява доста нещата. 

Какви възможности за развлечения предлага 
Италия и остава ли достатъчно свободно вре-
ме от ученето? 

Време за забавление винаги има, особено, ако си в 
Италия, където то е не просто начин на живот,  но и 
нещо повече - религия, ценност. Зависи много от теб, 
как си разпределяш времето, обикновено имаш около 
месец да учиш преди сесия.

Но ако си наблягал на материала още по време на 
лекциите, можеш да се явиш на т.нар. предварителни 
изпити, които са веднага след като свърши семестъ-
рът. Тоест нямаш време за допълнително учене, но 
пък изпитите обикновено са по-лесни.
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istituto euroPeo di design

СПециалнОСти:

Product Design

Interior Design

Transportation Design

Global Design

Fashion Design

Fashion Stylist

Jewellery Design

Fashion Marketing and
Communication

Fashion and Textile
Design

Graphic Design

Animation Design

Photography

Sound Design

Illustration

Video Design

Event Management

Business Design

Interaction Design

IED (Istituto Europeo di Design) е изцяло създаден в Италия от 
международна мрежа от отлични обучения и изследвания 
в областта на дизайна, модата, визуалните комуникации и 
мениджмънта. 
Освен това IED е образователна система, която е посветена 
на това да се развива постоянно. 
Мисията му е ясна: да предлага на младите таланти теоре-
тична и практическа подготовка и да им предаде знания и 
светоусещане за дизайна за цял живот. 
IED е повече от университет: благодарение на непоколеби-
мата си всеотдайност към иновациите, това е горещата 
точка, в която нови поколения професионалисти постоянно 
се разгръщат. 
IED е център на идеи, който развива креативност чрез разно-
образие от: 
- бакалавърски програми 
- магистърски програми 
- тренировъчни курсове.

акреДитация
Italian Ministry of Education; Spanish Ministry of Education, Brasilian 
Ministry of Education, University of Westminister

кОнтакти: 

ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN
Admissions (International)
VIA BEZZECCA 5
MILAN 20135
+39 02 5796951
+39 02 55012613
admissions@ied.edu
www.ied.edu

италия
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БакалавърСки  
ПрОграМи 2016/2017

5 000 студенти

35% чуждестранни студенти 

45 студенти от България 

английски език на обучение     

6/8 семестъра

октомври начало на 

учебната година 

юли край на учебната година

СтУДентСки УСлУги 

Съветник на международните 
студенти

Академичен център

Възможности за стаж

Възможности за обучение в 
чужбина

Условен прием

клаСации
BoF топ 50

DOMUS топ 50

ОБеДинени и МеЖДУнарОДни ПрОграМи
BAH in Fashion Design (Barcelona Campus) и Fashion
Marketing and Comunication (Milan and Barcelona)

изиСквания за ПриеМ
Езикова компетентност - ниво B2 (IELTS, TOEFL и др.)

Диплома за средно образование

Апликационна форма 

Портфолио

Интервю

крайни СрОкОве
целогодишен прием

ФинанСОви УСлОвия (гОДишнО) 
Валута   евро
Такса за обучение  15 000

Такса за регистрация  140

ФинанСОва ПОДкреПа
Финансова помощ
Стипендии
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Франция

ОБща  
инФОрМация 

Франция е сред основате-
лите на Европейския съюз 
и страната с най-голяма 
територия в съюза. Тя е 
разделена на 26 региона, 
които от своя страна са 
подразделени на 100 депар-
тамента. Населението  е  
65,4 милиона души, тери-
торията  е  551 000 кв. 
км. и граничи с Монако, 
Андора, Германия, Испания, 
Италия, Белгия, Люксембург 
и Швейцария.

Във вътрешнополи-
тическо отношение тя 
се характеризира като 
демократична, унитарна, 
полупрезидентска републи-
ка. Силната национална 
икономика на Франция е 
причина страната да се 
нарежда на челните места 
в света по качество на 
живот и образование. 
Световната здравна 
организация определя 
френското здравеопазване 
като най-доброто в света. 
Страната е и най-посе-
щаваната туристическа 
дестинация в света, годиш-
но я посещават 82 милиона 
души.

виДОве УчеБни завеДения
Университети – с най-широк профил сред висшите учебни 
заведения. Инженерни висши училища – с техническа насо-
ченост. Архитектурата също се изучава в специализирани 
технически вузове. Академии по изкуствата – за танцово, 
музикално и филмово изкуство. Специализирани висши 
училища и институти – специалности като туризъм, спорт, 
мода и медицина.

език на ОБУчение
Френски (основно) и английски.

ДОкУМенти за канДиДатСтване
Документи, които университетите изискват при кандидат-
стване или при записване на място, са:
 • преведено на френски и легализирано фотокопие на акта за 

раждане или документ за самоличност
 • документи, удостоверяващи нивото на владеене на 

френски език (сертификати DELF на ниво поне В2 или DALF, 
сертификати TCF или TEF)

 • за зрелостниците – академична справка за годишните 
оценки от 9, 10, 11 и първи срок на 12 клас 

 • за завършилите средно образование - диплома за завършено 
средно образование, за студентите първа година - увере-
ние за записване в университет; за тези, които са втора 
или следваща година - академична справка и уверение, че са 
записани в по-горен курс. 

най-ДОБър СрОк за канДиДатСтване
Започнете с подготовката на документите си най-късно 
през януари месец на годината, в която смятате да канди-
датствате. Точните дати може да варират между различ-
ните университети, но обикновено в началото на лятото 
вече ще се знае дали сте приети.

как е ОрганизиранО ОБУчениетО
Академичната учебна година започва в края на септември 
или началото на октомври и е организирана в 2 семестъра. 

СтиПенДии
Обучаващите се в бакалавърски програми могат да канди-
датстват за социални стипендии, при които се посочват 
доход на семейството, брой деца в него и колко от тях са в 
образователната система. Отпусканите средства обикно-
вено покриват част от месечната издръжка на студента.

такСа за ОБразОвание
Обучението в държавните висши училища е безплатно, но 

Франция
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ПОлезни СайтОве

www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr

www.campusfrance.org

www.institutfrance.bg

www.caf.fr

www.admission-postbac.fr

www.campusfrance.org упоменава общовалидна във всички 
тях такса за записване от 177 евро на година за бакала-
върска програма (Licence). В частните висши училища 
годишните такси са между 3000 и 10 000 евро.

разхОДи за ЖивОт
За месечни разходи са нужни поне 800 евро:
 • 250–500 евро - наем в кампус; 
 • 400–800 евро - свободен наем; 
 • 200 евро за храна. 

раБОта
Всички студенти във Франция имат право да работят до 
964 часа годишно. Българите, катo граждани  
на ЕС, се ползват със същите права като  
всички останали европейци.

Цветан 
Петринин   

Учи магистратура по Бизнес 

администрация в INSEAD, 

Франция.

Как избрахте да следва-
те във Франция и защо 
точно в INSEAD? 
  Една от основните 
причини да избера тази 
програма е, че се провежда 
само в рамките на близо 
1 година. Повлияха ми и 
много добрите препоръки 
от българи –  алумни за про-
грамата, както и начинът 
на обучение и добавената 
стойност, която всеки от 
тях е получил. Всеизвест-
но е, че това е едно от 
водещите висши бизнес 
училища в света – в различ-
ни класации заема винаги 

челни позиции. Възможността за отличен достъп 
до международния опит, казуси и контакти също ме 
привлече. Не на последно място, INSEAD разполага и 
развива една от най-големите групи alumni, което ми 
предоставя уникална възможност да разширя и развия 
своите бизнес контакти.

Как протече кандидатстването? Има ли някои 
особености, за които трябва да знаят хората? 

За разлика от други учебни заведения, тук усетих ли-
чен подход към всеки кандидат. Въпросите, задавани в 
процеса на кандидатстване, са по-скоро ориентирани 
към кандидата, отколкото изцяло стандартизирани. 
Процесът на кандидатстване е много потребител-
ски ориентиран и удобен. Едно от условията е GMAT 
тест, съобразен с нуждите на INSEAD, което позволя-
ва голяма гъвкавост за кандидатстване. Разбира се, 
трябва да се подготвят и няколко есета по зададени 
от INSEAD теми, които предоставят възможност на 
кандидатите да представят себе си и своите идеи. 

Как протича учебният процес в ЕМВА програ-
мите? Каква, според вас, е основната разлика 
с другите програми? 

Една от особеностите е изключителната интензив-
ност на обучението, което е разпределено на модули от 
по 2 седмици, на всеки 2 месеца. Това позволява по-добро 
управление на времето, а също и по-добро възприемане 
на преподаваната материя. Също така дава време да 
се обърне по-добро внимание на реални казуси, разисква-
ни в занятията, работа в групи и дискусионни срещи. 
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холандия

ОБща  
инФОрМация 

Кралство Холандия 
заема територия от      
41 526 кв. км, над 20% от 
която е под морското 
равнище. Оттам идва 
и по-правилното име на 
страната - Нидерландия 
(т.е. Ниската земя). 
„Холандия”  всъщност 
се казват само две от 
провинциите в страната, 
но все пак това име се 
е наложило в българския 
език. Официалният език е 
холандският, но истината 
е, че спокойно можете 
да живеете и само с 
английски. Според някои 
проучвания, над 70% от 
населението ползва поне 
комуникативно английски 
език, над 55% - немски, 19% 
- френски. Изучаването на 
английски и още един език 
в училище е задължител-
но, което обяснява добри-
те знания на чужди езици 
у холандците. В страната 
има около 80 000 чуж-
дестранни студенти, а 
повече от половината от 
тях са от страни-членки 
на Европейския съюз и Ев-
ропейското икономическо 
пространство - Исландия, 
Лихтенщайн, Норвегия и 
Швейцария. 

виДОве УчеБни завеДения 
Университети (universiteiten) – най-големите изследователски 
институции в страната. Занимават се предимно с хумани-
таристика. Университети по приложни науки (hogescholen) 
– специализирани учебни заведения за изкуства, земеделие, 
спорт, но и за медицина, инженерни науки и др. 

Бакалавърските степени се придобиват след 3 години 
обучение.

език на ОБУчение 
Холандски и английски език. 

ДОкУМенти за канДиДатСтване 
Различните висши училища могат да имат различни изисква-
ния за прием. Проучете внимателно изискванията на жела-
ния от вас университет. Стандартният пакет включва: 
 • формуляр за кандидатстване, попълнен онлайн на 

info.studielink.nl
 • диплома за завършено средно образование или академич-

на справка (преведена и легализирана)
 • сертификат за владеене на английски език - обикновено 

TOEFL-iBT (мин.80) или IELTS (мин.6.0)
 • препоръки (обикновено от преподавател)
 • мотивационно писмо.

най-ДОБър СрОк за канДиДатСтване
Препоръчително е да сте готови с документацията до 1-ви 
април в годината, в която започвате обучение. Крайният срок 
за повечето университети е 1-ви август, но е добре да имате 
време за реакция в случай, че има проблем с кандидатурата ви. 

как е ОрганизиранО ОБУчениетО 
Учебната година във висшите училища започва през месец 
септември и е разделена на 2 семестъра. В това отноше-
ние е доста подобна на българската.

СтиПенДии 
Холандските висши училища, държавата и институциите 
отпускат стипендии, но малко. Все пак възможности има 
– много българи биха могли да кандидатстват за социална 
стипендия. Възможно е ползването и на студентски заем.

такСа за ОБразОвание 
От 2015 г. на студентите ще се отпуска помощ за покри-
ване таксите в размер на 1951 евро годишно, което е и 
официалната сума за таксата за обучение през учебната 

холандия
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www.nuffic.nl

www.studyinholland.nl

www. info.studielink.nl

2016/2017 г. Уловката е, че студентът все пак трябва да си 
плати в началото на годината, но в последствие парите 
се възстановяват. Фактически, вече може да причислим и 
Холандия към страните с безплатни бакалавърски програми.

разхОДи за ЖивОт 
Ще са ви нужни около 700–1000 евро на месец, в които 
влизат:
 • 300-400 евро за наем 
 • 300-400 евро за храна 
 • по 50-100 евро за транспорт и учебни пособия.

раБОта
Българските граждани могат да работят в Холандия по 
време на обучението си, а от 2014 г. отпаднаха и всички 
ограничения за българи и румънци. Работа в Холандия се 
намира, но е желателно тя да не пречи на  
следването ви.

Магдалена 
Настева 

завършва Първа английска езико-

ва гимназия и в момента учи в NHTV 

Breda University of Applied Sciences, 

със специалност International 

Media and Entertainment 

Management в Бреда, 

холандия.

Аз не говоря холандски, 
което беше една от 
пречките за намирането на 
работа, но търсиш ли, нами-
раш. Смея да кажа, че вече 
2 месеца работя в един от 
най-елитните ресторанти 
в Бреда. Намерих страхот-
ни колеги и приятели тук, 
така че хубавите моменти 
не спират. 

Неслучайно Холандия е 
предпочитана страна от 

българските студенти. Нека започна оттам, че тук 
времето е доста различно от представата на всички. 
Не, не вали всеки ден, напротив, времето е страхот-
но. Второ, когато си работещ студент, държавата 
ти отпуска заем, който в последствие може да бъде 
и опростен. Тези пари са съвсем достатъчни, даже 
предостатъчни за това един студент да поеме изцяло 
издръжката си сам. Холандия е подредена страна с 
висок стандарт на живот, но цените в хранителните 
магазините са съвсем нормални, дори на места по-
ниски от тези в родната ни страна. Да не забравяме и 
факта, че се намираме в тази част на Европа, в която 
за час, дори и по-малко, с влак можеш да посетиш 
нейните съседки. 

Кандидатстването беше един от най-лесните 
етапи, тъй като до мен беше неотлъчно целият екип 
на UNIFY, който пое ангажимента да уреди цялата доку-
ментация, както и подготовката ми преди заминаване. 
Имах и прекрасната възможност чрез тях да посетя 
ден на отворените врати в Бреда, което беше много 
полезно за мен, тъй като така наистина се убедих в 
избора си. 

Бих посъветвала бъдещите кандидати да използват 
услугите на UNIFY и колкото по-рано се свържат с тях 
и започнат с процеса по кандидатстване, толкова 
по-добре. Все пак 12-ти клас всеки мисли за балове, 
пътувания и така нататък, но това все пак е вашето 
бъдеще, колкото и да не го осъзнавате в момента. 
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NHTV Breda е интернационална институция за висше образо-
вание с повече от 7 000 студенти от над 60 държави. NHTV е 
основан през 1966 г. като институт, предлагащ мениджмънт 
програми в областта на туризма, отдиха, хотелиерството и 
в тази сфера това е най-голямата и водеща образователна 
институция в света. Другите програми на университета 
предлагат най-актуално образование в сферата на медиите, 
дизайна на компютърни игри и забавленията. Всяка една от 
програмите е обявена за №1 за Холандия в своята сфера, а за 
2015 г. NHTV е обявен за най-добър университет по приложни 
науки в Холандия.

Разположен в Южна Холандия, град Бреда е само на 100 км от 
Амстердам и Брюксел. Бреда е исторически град със 175 000 
жители, от които около 14 500 са студенти. Градът печели в 
класацията за най-добър център на Холандия няколко поредни 
години. Качествата, с които Бреда побеждава Амстердам, 
са, че освен културните мероприятия, фестивали, концерти, 
дискотеки, барове и шопинг центрове, градът е известен с 
високото ниво на сигурност и спокойствие.  

акреДитации
NVAO Flemish Accreditation Organization;  
UN World Tourism Organization Madrid.

клаСации на УниверСитети
Най-добър университет по приложни науки в Холандия за  
2015 г. година, според „Keuzegids HBO”.

МеЖДУнарОДни и СъвМеСтни ПрОграМи
„Erasmus Exchange” програми с университети в Америка, Ав-
стралия, Китай, Финландия, Англия, Ирландия, Испания, Италия, 
Франция, Португалия. 

СПециалнОСти:

International Leisure and 
Event Management

Creative Media and Game 
Technologies

International Hotel 
Management

International Tourism 
Management

International Media and 
Entertainment Management

International Logistics 
Engineering

International Logistics 
Management

International Built 
Environment/International 
Spatial Development

International Facility 
Management

Leisure Studies

Science Tourism

nhtv Breda university of 
aPPlied sciences

холандия

KОнтакти: 

info@unify.bg
0877 77 07 40 / 0877 77 76 51
1407 София,  
ул. „емилиян Станев” 2а,  
офис М3,  
„Силвър Сити комплекс”
9000 Варна, 
ул. „Цар Освободител” 44, 
ет.3, офис 5
www.unify.bg
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ФинанСОви УСлОвия 
Валута   евро
Такса регистрация  Безплатно кандидатстване  
   с UNIFY и оформяне на  
   всички документи.
Такса за обучение  2060 евро на година
Настаняване  300-350/ месец с включени  
   консумативи 
Учебници и материали 200 на година 
Здравни осигуровки  Европейска здравна карта е  
   достатъчна за български  
   студенти
Храна, транспорт  200-250 на месец

ФинанСОва ПОДкреПа
Студенти, работещи поне 14 часа седмично и с доход на 
родителите под 30 000 евро, могат да получат финансиране 
до 386 евро на месец и право на теглене на заем до 1018 
евро. Студентите от България могат да работят, като 
минималното заплащане е 8-9 евро/час. Освен това може 
да се изтегли студентски заем, който покрива годишната 
такса за обучение.

крайни СрОкОве
За Creative Media and Game Technologies – 15.01.

International Media – 01.05.

International Hotel Management – 01.05.

Всички останали бакалавърски програми – 01.09.

изиСквания за ПриеМ 
Кандидат-студентите трябва да представят 
сертификат за английски език - IELTS - minimum 6.00 
(minimum Speaking 6.00)/ TOEFL minimum 80/ CAE.
Портфолио - само кандидатстващите за „International 
Game Architecture and Design/3D Visual Art”.
Интервю - за „International Game Architecture and Design”, 
„International Hotel Management, International Media and 
Entertainment Management”.

ДОкУМенти за канДиДатСтване
Свържете се с представител на UNIFY.

СтУДентСки УСлУги

Консултант за 
чуждестранни студенти

Академичен консултативен     
център

Възможности за стажове

Възможност за обучение в 
чужбина

Общежития

БакалавърСки  
ПрОграМи 2016/2017

7 700 бр. студенти общо

15% международни студенти 

132 бр. студенти от България 

английски език на обучение         

8 семестъра продължителност 

на обучението, от които 1 

семестър е стаж/практика 

в най-големите компании в 

областта 

септември - начало на 

учебната година 

юни - край на учебната година
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Със своите над 44 000 студенти, Fontys е най-големият 
университет по приложни науки в Холандия. Университетът  
предлага обучение в сферите на мениджмънта, икономиката 
и инженерните науки на английски, немски и холандски език. 
Има три кампуса в градовете Айндховен, Тилбург и Венло, 
разположени в центъра на Холандия и близо до белгийската 
и немската граница. Благодарение на това може да се каже, 
че Fontys предлага кариерно развитие на студентите си в 
един от най-силните икономически региони на света. Двете 
стажантски програми, един семестър в друга държава и сре-
щите със студенти от цял свят, са важна част от образова-
телния процес в университета. 

Преподавателите в университета не са типичните академи-
ци. Повечето от тях са практици. Много от тях са работи-
ли в големи корпорации преди да започнат работата си в 
университета. Fontys поддържа контакти с над 500 компании 
от цял свят, което позволява на студентите да изкарват 
стажове в известни компании от света на бизнеса. По този 
начин възпитаниците на висшето училище получават както 
теоретични знания, така и практически умения, които са им 
необходими в навлизането в реалния свят на бизнеса.    

акреДитации
NVAO (Холандско-фламандска акредитационна организация).

клаСации 
Класация на холандските университети по приложни науки: 
3-то място.

МеЖДУнарОДни и СъвМеСтни ПрОграМи
Международен маркетинг (двойна диплома с Via Univesity, 
Дания) Международен бизнес и мениджмънт (двойна диплома 
с HAMK, Финландия). 

KОнтакти: 

info@unify.bg, 
0877770740/0877777651
1407 София, 
ул. емилиян Станев 2а, 
„Силвър Сити комплекс“
9000 варна, 
ул. „цар Освободител“ 44, ет. 
3, офис 5
www.unify.bg

fontys university of 
aPPlied sciences 

СПециалнОСти:

International Business 
(Venlo)

International Finance 
Management and Control

International Fresh 
Business and Management

International Marketing

Logistics

Software Engineering and 
Business Informatics

International Event, Music 
& Entertainment Studies 
(IEMES) ( Tilburg)

International Lifestyle 
Studies (ILS) (Tilburg)

Digital Business Concepts 
(Tilburg)

International Business 
(Eindhoven)

ICT&Software Engineering, 
ICT&Business, 
ICT&Technology

Industrial Engineering and 
Management

Mechanical Engineering

Mechatronics

Electrical and Electronical 
Engineering

холандия
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ФинанСОви УСлОвия (гОДишнО) 
Валута   евро

Такса за обучение  2060

Общежитие  300 (на месец)

Храна - Транспорт  100-150 (на месец) 

Учебници   200

Здравна застраховка

(по желание)  450

Други такси  500-700 евро на месец

ФинанСОва ПОДкреПа
Студентски заем от Министерството на образованието

Студентско финансиране

Работа в университета

Платени стажове

крайни СрОкОве
еСенен/зиМен СеМеСтър:

Редовен прием: 
15-ти юни/15-ти ноември

изиСквания за ПриеМ 
IELTS 6.0, TOEFL 550 или техен аналог
Диплома за средно образование -  
оценката НЕ е от значение.
Формуляр за кандидатстване
Език, на който се представят документите за 
кандидатстване - английски или немски.

СтУДентСки УСлУги

Кариерен център

Съветник за международни 
студенти

Академична подкрепа за 
студенти

Възможности за стажове

Възможност за обучение в 
чужбина

Общежития

Спортни съоръжения

Собствена футболна лига

Условен прием

БакалавърСки  
ПрОграМи 2016/2017

44 000 студенти общо

15% международни студенти 

200 студенти от България 

15 програми с обучение на 

английски език 

английски, немски, 
холандски език на обучение     

8 семестъра 
продължителност на 
обучението 

септември начало на 

учебната година 

май/юни край на учебната 

годинаПрОлетен/летен СеМеСтър: 

само за Межуднароден бизнес 
и мениджмънт във Венло
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швейцария

ОБща  
инФОрМация 

Швейцария е малка 
вътрешноконтинентална 
държава в Централна 
Европа. В някои отноше-
ния страната, скътана 
високо в Алпите, сякаш 
се е откъснала от света. 
Поддържа позиция на неу-
тралитет и днес не е член 
нито на Европейския съюз, 
нито на НАТО.

Тази  изолация обаче не 
се отнася до икономика-
та. Напротив – там са 
разположени седалищата 
на някои от най-големите 
банки, фармацевтични и ви-
сокотехнологични компании 
и 50 международни органи-
зации, включително Черве-
ният кръст и Световната 
търговска организация. 

Швейцария е единстве-
ната държава в Европа, 
която се определя като 
конфедерация и „директна 
демокрация”. След избори 
всички партии влизат в 
управлението на държава-
та, а годишно се провеж-
дат поне по 12 национални 
референдума и още много 
локални. Концепция за 
управление, която веро-
ятно звучи шокиращо за 
българите.

виДОве УчеБни завеДения
Университети - признатите на национално ниво университе-
ти са 14, сред които 2 консерватории за изкуство и музика.
Професионални висши училища - най-често подготвят кадри 
за туристическата индустрия и технически специалности. 
Възпитаниците им получават колежанска степен, но могат 
да продължат и до бакалавър.

език на ОБУчение
Немски, френски, италиански и английски език.

ДОкУМенти за канДиДатСтване
 • Формуляр за кандидатстване на избрания университет
 • Диплома за средно образование или академична справка, 

ако дипломата още не е получена – нотариално завере-
но копие, официален превод на английски, легализация и 
апостил

 • Сертификат за владеене на съответния език (немски, 
френски, италиански, английски)

Възможно е някои университети да изискват и полагането 
на допълнителни изпити за прием. 

най-ДОБър СрОк за канДиДатСтване
В Швейцария няма общ строго определен срок за  кандидат-
стване във всеки университет. Учебната година тради-
ционно започва през септември и трябва да сте готови 
с документите си в интервала януари-юни същата година. 
Същевременно е добре да проверите и в отделните универ-
ситети за възможности за зимен или допълнителен прием. 

как е ОрганизиранО ОБУчениетО
Учебната година се състои от два семестъра и обикнове-
но се започва с подготвителна сесия. Началото на зимния 
семестър е септември и приключва през декември, преди 
Коледните празници. Летният е от февруари до юни. 

СтиПенДии
Швейцарското правителство предлага стипендии за чуж-
дестранни студенти от много държави, но при доста стро-
ги условия. Трябва да сте под 35-годишни, да нямате друга 
работа, да имате препоръка от преподавател и висшето 
си училище и т.н. Всички тези фактори влияят и на размера 
на стипендията. Повече информация по този въпрос може 
да намерите на сайта на швейцарското образователно ми-
нистерство или в посолството. Освен това, някои универ-
ситети предлагат стипендии или отстъпки от таксите. 

швейцария
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ПОлезни СайтОве

www.swissuniversity.ch

www.educa.ch  

www.eda.admin.ch

www.berufsberatung.ch

www.sbf.admin.ch

www.stipendien.educa.ch

www.housingforstudents.ch

Но тук генерализации не могат да се правят – трябва да 
проверите условията за всяко конкретно място.

такСа за ОБразОвание
Годишните такси за образование в държавните университе-
ти в Швейцария варират в доста широки граници. От около 
1200 до 8000 швейцарски франка на година. 

разхОДи за ЖивОт
Животът в алпийската страна определено е скъп. За да по-
криете всичките си разходи като наем, храна и учебници са 
ви необходими 1500 швейцарски франка (1200 евро) месечно. 
Сума, която звучи внушително за повечето българи.

раБОта
Макар да не е част от Европейския съюз, Швейцария принад-
лежи към т.нар. Европейско икономическо пространство и 
там важат - в общи линии - същите правила.  В същото вре-
ме трябва да знаете, че студентите имат право на труд 
до 22 часа на седмица, а налице са и някои законови 
ограничения и разпоредби при наемането им.

швейцария

Иван 
Якимов   

Студент в 

Universityàof Basel, 

швейцария

Университетът ми 
даваше доста свобода да 
избирам какви лекции да 
посещавам, дори се то-
лерираше да са от други 
факултети. Конкретно аз, 
освен лекциите в икономи-
ческия факултет, посетих 
и занятия от факултети-
те по психология и инфор-
мационни технологии.

Доза случайност имаше в избора. На сбирка на 
учителката ми по математика видях приятел от 
горния випуск, който ми разказа за Швейцария и 
доста се заинтригувах. После направих стандартно-
то - research.

Базел е средно голям град в Швейцария и универ-
ситетът там е най-старият в страната. Това са 
обективните фактори. Някои от необективните 
са – градът е на на границата с Германия и Франция 
(възможност за пътуване), известни културни меро-
приятия в Базел.

Зимата в Базел беше леко замряла. Балансирахме 
с пътешествия до Алпите за каране на сноуборд и 
ски. Базел като цяло се пробужда през пролетта, ко-
гато хората са по баровете и наистина живее през 
лятото, когато всички са навън – около реката Рейн, 
на партитата на открито в NT Areal или просто си 
правят грил в парка.

Студентът за мен трябва да има отворени сети-
ва и желание да намери това, което го интересува. 
Гъвкавата програма за избор на лекции си е отговор-
ност, трябва сам да избираш в повечето пъти кои 
лекции да посещаваш.
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ОБща  
инФОрМация 

Швеция се отличава с 
висок жизнен стандарт, 
с модерно и либерално 
общество и с нейерар-
хична организационна и 
обществена структура 
и колективизъм. Опазване-
то на околната среда, съх-
ранението на животински 
и растителни видове, 
както и ефективното 
използване на енергия, 
са задачи в политиката 
с широка обществена 
подкрепа.

От 1814 г. Швеция е в 
мир, поддържа баланси-
рана външна политика в 
мирно време и неутрали-
тет по време на война. 
За разлика от Швейцария, 
този  неутралитет не 
 пречи да бъде част от 
Европейския съюз и да си 
партнира с държавите- 
членки на НАТО, макар 
формално да не участва 
във военния съюз.

Шведската икономика 
е модерна, отворена и 
високо индустриализи-
рана пазарна икономика. 
Въпреки липсата на значи-
телни запаси от полезни 
изкопаеми, Швеция има 
добре развит енергиен 
сектор, базиран най-вече 
на водноелектрически 
централи.

виДОве УчеБни завеДения 
Университети – изучаващи хуманитаристика, изкуства, 
естествени науки и подобни. Някои от най-старите учебни 
заведения в страната са университети. Колежи – по-тясно 
профилирани висши училища.

език на ОБУчение 
Шведски език и английски език. 

ДОкУМенти за канДиДатСтване
Кандидатите, чийто майчин език не е един от скандинав-
ските езици, а искат да получат обучение на шведски език, 
трябва да преминат през едногодишен подготвителен 
курс. В Швеция се предлагат и програми, които се изучават 
на английски език. Ако искате да се обучавате на езика на 
Шекспир, трябва да представите сертификат, който да 
докаже, че владеете езика. Накратко - документите, които 
най-често ще трябва да си подготвите, са:
 • препоръки от учители 
 • информация за академични постижения, извънкласни 

дейности и хобита
 • едно или повече мотивационни есета – темите обикно-

вено са зададени от всеки университет
 • сертификат за владеене на английски език - TOEFL/IELTS/ 

ESOL Cambridge.

най-ДОБър СрОк за канДиДатСтване 
Препоръчваме ви да подготвите документите си преди 
средата на януари, за да бъдете сигурни, че ще се справите 
с всички изисквания за време. А освен това ранното канди-
датстване се отчита като плюс в класирането за много 
от специалностите.

как е ОрганизиранО ОБУчениетО
Академичната учебна година в Швеция започва през сеп-
тември и се дели на два семестъра. В новата система на 
висше образование студентите могат да избират програ-
мата си на обучение свободно и да комбинират различни 
курсове по тяхно желание, избирайки от предложените им 
от университета. За обучение, целящо получаване на ака-
демична степен, курсовете могат да се обединят в една 
образователна програма, ако университетът или колежът 
пожелае това. Продължителността на обучение за придоби-
ване на бакалавърска академична степен е 4 години.

СтиПенДии 
За съжаление, възможностите за финансиране на образова-
нието ви със стипендии и заеми са силно ограничени. Все 

швеция
швеция



Актуална информация на вашия образователен портал - www.StudyAbroad.bg 99

ПОлезни СайтОве

www.migrationsverket.se

www.studyinsweden.se

www.sweden.se

www.studying-insweden.com

пак шведските власти покриват таксите за обучение, 
което не е малко като финансов ангажимент.

такСа  
Във висшите училища в Швеция няма семестриални такси 
за шведи, граждани на ЕС, Исландия, Швейцария и Норвегия.

разхОДи за ЖивОт
Много местни сайтове препоръчват да си подготвите 
сума от около 8500 шведски крони (иначе казано – около 
900 евро) месечно. Само наемите в скандинавската държа-
ва варират между 2000 и 4000 крони.

раБОта
Имате право да работите в Швеция, макар повечето 
местни студенти да не го правят. Доста работодатели 
предпочитат хора с познания по шведски език. 

Теодора 
Шейтанова 

Учи магистратура в швеция в 

Örebro University със специал-

ност Applied Statistics.

Разкажи повече за твоя-
та специалност.

В Швеция образованието е 
безплатно за студенти от 
ЕС. Магистърската програма 
по приложна статистика в 
Йоребро е на английски език 
и до голяма степен е обвър-
зана с катедрата по икономи-
ка. Студентите имат избор 
да вземат едногодишна (60 
кредита) или двугодишна (120 
кредита) магистратура. Не-
зависимо в кой университет, 
перспективите за работа за 
завършилите статистика са 
добри. Националния статис-

тически институт на Швеция се намира в Йоребро и до 
голяма степен разчита на студенти с добър шведски 
от университета в града. На английски работа може да 
се намери в големите интернационални компании, които 
обикновено са разположени в големите градове. Търсят се 
специалисти както в сферата на икономическата, така и 
в медицинската статистика. 

Кое ти хареса и не ти хареса в университета? 
Нивото на специалността е много високо. Преподаване-

то е отлично, а оценяването комплексно. В специалност-
та е заложена голяма доза програмиране, като основните 
софтуери, с които се работи, са R и Stata, но не само. 
Изпитването се състои както от изпити, така и от 
доклади, курсови проекти и упражнения. Една дисциплина 
се взима за 5 седмици, като в края се държи и изпитът, 
след което започва следващата дисциплина.  Проблем е 
малкият брой преподаватели по статистика в катедра-
та. Това се забелязва предимно при избора на дипломен 
ръководител. Броят на студентите след първата година 
също не е голям (голяма част от тях решават да изкарат 
едногодишна магистратура), което си има своите плюсо-
ве и минуси.

Колко струва обучението и живота? 
Общежитието ми струваше 2000 крони. Месечната 

градска карта на автобус – около 400. Предвижването с 
колело е алтернатива – купих моето втора ръка за 500 
крони. На месец ми стигаха 7000 крони за всичко необходи-
мо, включително и учебници.
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ОБща  
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С население от малко 
над 5 милиона и значими 
залежи на нефт и приро-
ден газ в Северно море, 
Шотландия се нарежда 
сред страните с най-
висок жизнен стандарт в 
света. „Страни” е относи-
телно, защото Шотлан-
дия всъщност е част от 
Обединеното кралство на 
Великобритания и Север-
на Ирландия.

Шотландците имат 
свой собствен парла-
мент, законодателство, 
министър-председател 
и министерски съвет. 
Местните политици 
имат почти пълна 
автономия, с изключение 
на три сфери - външната 
политика, валутата и от-
браната, които остават 
под контрола на британ-
ските власти.

Страната се намира в 
най-планинската част на 
Острова. Това е един-
ственото място във 
Великобритания, където 
може да се говори за зима 
и редовно вали сняг. 

Шотландия има 
дългогодишни традиции 
в областта на висшето 
образование и нейната 

виДОве УчеБни завеДения
Университети, колежи.

език на ОБУчение
Английски език.

ДОкУМенти за канДиДатСтване
Документите, които трябва да подготвите, са на практи-
ка идентични с тези, които се изискват в останалата част 
на Острова. 
 • UCAS формуляр (UCAS – централизираната електронна 

система за кандидатстване в университети и колежи 
(www.ucas.ac.uk), попълнен онлайн в системата

 • преведена и легализирана академична справка/диплома за 
средно образование с оценките към момента на канди-
датстване

 • препоръки (най-често 2 броя)
 • мотивационно писмо
 • сертификат за владеене на английски език -  IELTS, TOEFL, 

CAE или CPE.

най-ДОБър СрОк за канДиДатСтване
Кандидатстването в Шотландия се осъществява чрез 
UCAS. Сроковете за кандидатстване са същите, както и 
при кандидатстването в Англия: 15 януари в годината, в 
която ще започне обучението. 

как е ОрганизиранО ОБУчениетО
Бакалавърските програми в Шотландия се отличават от тези 
в останалата част на Великобритания най-вече по продължи-
телността им – 4 години, вместо 3. Това, съответно, предпо-
лага и по-обширни учебни планове по много от програмите. 

СтиПенДии 
Стипендиите, които висшите училища отпускат, рядко са 
под формата на пари в брой, ако има такива. Все пак покри-
ването на таксите от държавата не е малко, особено ако 
направим сравнение с цените в съседна Англия. 

такСа за ОБразОвание 
Обучението в Шотландия е безплатно за студенти от Евро-
пейския съюз, което го прави изключително привлекателно 
за  кандидат-студентите от България. Финансирането на 

шотландия

образователна система се различава от тази в други части на 
Обединеното кралство. Шотландското образование набляга на 
широтата на предлаганите учебни дисциплини и тяхната достъп-
ност до обществеността.

шотландия
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семестриалните такси се осъществява от шотландското 
правителство чрез SAAS (Student award agency for Scotland). 
Подаването на документи става след получена оферта от 
шотландски университет. 

разхОДи за ЖивОт 
Разходите за живот варират от 800 до 1100 британски 
лири на месец (заедно с тези за квартира/общежитие),
400-500 за наем. Големите градове в страната са доста скъ-
пи, особено в регионите, популярни сред международните 
туристи. Нужни са 200-300 паунда за храна; 200-300 за транс-
порт, учебни пособия, (а защо не и за малко забавления).

раБОта 
Изискванията за работа в Шотландия са същите като 
тези в останалата част на Великобритания. От 2014 г. 
отпаднаха и последните формални пречки пред българите 
за достъп до трудовия пазар.

Александрина 
Тодорова 

Студент в Edinburgh Napier 

University в шотландия със 

специалност Architecture 

& design.

Разкажи повече за тво-
ята специалност (на 
какъв език е, как я избра, 
каква е нейната перспек-
тива)?

Уча Интериорен и прос-
транствен дизайн в Един-
бург, Шотландия. Специал-
ността ми е изключително 
практически насочена, което 
беше една от причините 
да кандидатствам точно в 
този университет. Дизайнът 
е доста отворена идея за 
бизнес, там няма правила, от 
които да се научиш, освен от 
собствения си опит и този 

на хората в тези среди. Завършвайки тази специалност, 
аз мога да работя като независим интериорен дизайнер, 
като част от дизайнерски екип и като дизайнер на сгра-
ди, но с архитект или строителен инженер зад гърба си.

Кое ти хареса и не ти хареса в университета?
 Университетът (Edinburgh Napier University) предлага 

много добра база за дизайн и винаги можеш да експери-
ментираш в работилницата. Освен това, преподаватели-
те са практикуващи дизайнери и са винаги информирани 
за новостите и възможностите в тази сфера. Като 
студент в този университет имах шанса да прекарам 
3 месеца и половина в Китай на студентски обмен. Опи-
тът, който получих, бидейки част от университет в Азия, 
по никакъв начин не може да се сравни с нищо, изпитано 
в Европа.

Колко струва обучението и живота (храна, жили-
ще, пътни разходи)?

Обучението за бакалавър е безплатно за всички гражда-
ни на държави, които са членки на ЕС. Стая в общежитие 
струва около 120 паунда на седмица с включени ток, вода 
и отопление. Стая от апартамент 250/500 паунда, в 
зависимост от локацията - без консумативи. Едно возене 
с автобус струва 1,50 паунда. Карта за градския транс-
порт - 40 паунда (за 4 седмици, всички линии).  Автобус 
от летището струва 4 паунда. Такси от летището до 
центъра - около 25 паунда Разходи за живот без наем и 
сметки - около 300 паунда.
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канада

ОБща  
инФОрМация 

Канада е втората по го-
лемина държава в света. 
От една страна тя раз-
полага с нефт, диаманти 
и полезни изкопаеми, а от 
друга – с малко население, 
около 33 милиона души. 
Тази комбинация може да 
означава само едно – един 
от най-високите жизнени 
стандарти на планетата.

Френският и англий-
ският са официални езици 
на федерално ниво и се 
ползват напълно равнопос-
тавено от институциите, 
макар мнозинството да 
говори английски.

Може да се каже, че 
канадската образовател-
на система комбинира 
елементи от английската 
и американската в едно. 
Повечето висши училища 
се намират в двете най-
гъсто населени провинции 
- англоезичният Онтарио 
и франкофонският Квебек.

виДОве УчеБни завеДения:
В Канада има над 200 държавни и частни институции за 
висше образование. Те се делят на три вида: университети, 
колежи, технологични и специализирани институти. 
Бакалавърската степен във всеки от тях се придобива след  
4-годишен срок на обучение. 

език на ОБУчение
Английски език и френски език.

ДОкУМенти за канДиДатСтване
Единствено в провинцията Онтарио се кандидатства през  
централизирана система (OUAC), www.ouac.on.ca. За всички 
останали провинции трябва да контактувате директно с 
всеки от избраните университети.Трябва да разполагате със 
следните документи за кандидатстване: 
За обучение на английски език:
 • Диплома за средно образование или академична справка
 • Езиков сертификат - IELTS; TOEFL; Cambridge English: 

Advanced или Proficiency; Canadian Academic Englihs Language 
Assessment (CAEL).

За обучение на френски език:
 • Отново диплома или академична справка
 • Езиков сертификат TEF: Test d’évaluation de français.

Освен това, за някои програми могат да ви трябват препоръки 
и мотивационно писмо. Определени висши училища признават и 
американския изпит SAT. След като бъдете приети в универ-
ситет в Канада, трябва да подадете друг пакет с документи, 
с който да поискате студентска виза. Шансовете да ви бъде 
отказана са минимални, така че не се притеснявайте.

най-ДОБър СрОк за канДиДатСтване
Препоръчваме ви да сте готови с всичките документи през 
януари. Възможни са и други срокове - често има разлика меж-
ду университетите, в зависимост от специалностите. 

как е ОрганизиранО ОБУчениетО
Академичната година започва през септември и свършва 
през май. В голямата част от университетите има есенен и 
пролетен семестър, но някои вузове работят и на системата - 
пролетен и после летен семестър. Това е свързано с климата на 
Канада – все пак половината страна е в Арктика.

СтиПенДии
Възможностите за стипендии в Канада не са твърде много. 
Свържете се с избрания от вас университет за повече инфор-

канада
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мация - дори и да не предлагат нищо, могат да ви насочат 
към фондации, които подпомагат чуждестранни студенти. 

такСа за ОБразОвание
Годишните такси в Канада варират в интервала от 8000 до 
26 000 канадски долара.  

разхОДи за ЖивОт
На месец са нужни между 1100–1500 канадски долара,
3000–7500 долара годишно за наем на общежитие, 
700–1100 долара на месец за наем на квартира (в малък град 
може и по-малко),
200-300 долара за хранене за един месец, от магазин. 

раБОта
Студентите от чужбина могат да работят както в кампу-
са, така и извън него, но всичко това е свързано с издаване 
на съответните разрешителни. За пълна информация ви 
препоръчваме да прегледате www.cic.gc.ca.

Виржиния 
Цекова    

Живее в Монреал, канада. 

завършва последен семестър 

бакалавър по психология в 

университета Concordia.

Как се спря на универси-
тета? 
  Тъй като Монреал се нами-
ра в провинцията Квебек, 
където официалният език е 
френски, в повечето универ-
ситети се учи на френски. 
Concordia е един от двата 
английски университета, за-
едно с университета McGill. 
Това бързо ограничи избора 
ми и се спрях на Concordia, 
не само защото програмата 
им по психология е отлична, 
но и поради наличието на 
много лаборатории, в които 
се провеждат проучва-

ния във всички сфери на психологията (психология на 
личността, когнитивна психология, клинична психология 
и т.н.). Тези лаборатории предлагат на студентите 
възможността да се сдобият с опит в провеждането 
на експерименти и проучвания, който е съществен, ако 
желаеш да продължиш към магистърска и докторска 
степен. Имайки предвид, че искам да бъда клиничен 
психолог (професия, която изисква докторска степен в 
Канада), Concordia се оказа перфектният избор заради 
възможностите, които предлага на ниво бакалавър.  

Трудно ли беше кандидатстването? Какъв  
съвет бихте дала на младите българи, които  
са се насочили към образование в Канада? 

Кандидатстването в университет за мен не беше 
трудно, защото имах добри оценки в гимназията и в 
колежа (което е образование след гимназията, преди 
университета и е специфично за Квебек). Като цяло 
университетите в Канада наблягат на оценките и ре-
зултатите от стандартизирани изпити, за да решат 
кого да приемат в бакалавърска степен. За разлика от 
българските университети, тук няма приемни изпити, 
затова съветът ми към бъдещите кандидати е да се 
фокусират върху образованието си в гимназията, ма-
турите, както и тестовете по английски като TOEFL, 
за да увеличат шансовете си да бъдат приети. Още 
един съвет – ако сте избрали да следвате в Канада 
или обмисляте тази опция, бъдете готови за ужасно 
студените зими тук. Хич не са приятни.
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Сащ

ОБща  
инФОрМация 

Страната на неогра-
ничените възможности 
- колко хубаво звучи! 
Обещанието за живот, 
който зависи само от 
собствените ви възмож-
ности, а не от фамилно-
то име, етнически или 
расов произход, привлича 
емигранти от цял свят 
вече над  200 години. 

Американските универ-
ситети традиционно са 
начело на световните 
класации по качество и 
привличат млади хора от 
цял свят. 

През годините десет-
ки хиляди българи също 
са пробвали да следват 
своята „американска 
мечта”, започвайки 
висше образование в 
страната. Смята се, че  
българската общност в 
момента надхвърля 300 
000 души, поне 30 000 от 
които са студенти.

В Америка се намират 
някои от водещите 
университети в света в 
редица направления. 

виДОве УчеБни завеДения
В САЩ има два вида висши учебни заведения:

Колежи – над 1600 на брой, предлагащи двугодишно обучение, 
след което присъждат Associate Degree – диплома за профе-
сионална квалификация.

Университети – над 2000, даващи бакалавърска степен след 
завършен 4-годишен курс на обучение.

език на ОБУчение
Английски език.

ДОкУМенти за канДиДатСтване
Всеки щат си има собствено законодателство по отноше-
ние на висшето образование. Освен това всеки универси-
тет има свои собствени особености при кандидатстване. 
Затова е трудно да правим генерализации относно нужни-
те документи. Все пак сред нещата, които най-често ще 
ви трябват, са:
 • академична справка за успеха от училище към момента 

на кандидатстване или диплома за завършено средно 
образование. Необходим е официален превод на английски 
език и легализация.

 • препоръки от учители 
 • информация за академични постижения, извънкласни 

дейности и хобита
 • едно или повече мотивационни есета – темите обикно-

вено са зададени от всеки университет
 •  сертификат за владеене на английски език -  TOEFL/ 

IELTS/Cambridge English и др.
 • тестове за оценка на академичния потенциал: SAT – 

някои университети изискват освен езиков сертификат 
и резултати от SAT (Scholastic Aptitude Test) или ACT 
(American College Test). Консултирайте се с висшето 
училище, от което се интересувате, за да разберете кой 
от двата теста да положите.

 • събеседване/интервю – някои от най-престижните уни-
верситети провеждат и интервю с кандидатите.

най-ДОБър СрОк за канДиДатСтване
Ранен прием за есенния семестър - до 1-ви ноември. От 1-ви 
януари до 1-ви февруари - за есенния семестър и за пролет-
ния семестър - 1-ви октомври. 

как е ОрганизиранО ОБУчениетО
Учебната година започва през септември и протича в 2 

Сащ
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семестъра – есенен и пролетен. По-голямата част от висшите училища в САЩ предлагат 
възможности за започване на бакалавърска програма и в двата семестъра. 

СтиПенДии
Ако се надявате на стипендия при кандидатстване, трябва да покажете висок успех от сред-
ното образование, резултати на тестовете и други постижения в областта на науката.

такСа за ОБразОвание

Сащ

Таксите в САЩ безспорно са много високи. За най-престижни-
те университети започват от 8000 щатски долара и могат 
да достигнат до 35 000 долара годишно. Така наречените 
„community collegues” предлагат обучение и под тези цени. 

разхОДи за ЖивОт
За месечни разходи - наем, храна, транспорт - добре е да се 
предвидят 1000–1200 щатски долара. 

раБОта
Студентите в САЩ имат право да работят  
до 20 часа седмично по време на  
обучението си. 

Катрина 
Евтимова     

завършила е Софийската ма-

тематическа гимназия (СМг). 

Бакалавърът си по математика 

завършва в Университета  хар-

вард, Сащ, където е приета 

да учи със стипендия. 

общ резултат, Катрина печели стипендия, за обучение-
то си в Университета Харвард. „Все още не мога да 
повярвам, че бях приета и завърших Харвард. Но това 
е и голяма доза късмет”, казва скромно тя.  

„В Университета  Харвард ми направи впечатление, 
че се отделя много специално внимание на студенти-
те, има личен контакт с тях, консултации с препода-
ватели, допълнителни часове. Също е много популярна 
работата заедно с други студенти, работата в група 
се насърчава. Всяка седмица се дават домашни и 
задачи, и работим върху тях в екип, а не всеки сам да 
се затвори в една стая и да започне да страда, че не 
може да намери решението на задачата. Като цяло 
университетът предлага много източници за помощ”, 
споделя Катрина.  

„В Америка едно от интересните неща е, че насър-
чават студентите да взимат часове извън тяхната 
специалност. Ние имахме т.нар. „general requirements”, 
което означава че всеки студент трябва да вземе ча-
сове в областта на природните науки, литературата, 
историята, изкуството. Затова в Америка бакала-
върът е 4 години, тъй като 25% от часовете, които 
взимаш, са извън специалността ти”, казва Катрина. 
Тя самата, извън задължителните лекции по матема-
тика, е записала и часове по архитектура, история и 
икономика.

Катрина избира да про-
дължи образованието си в 
Америка, където по-голяма-
та и сестра вече учи. За да 
кандидатства там е било 
необходимо да държи изпи-
тите TOEFL, SAT 1 и SAT 2. 
„Освен тези специализирани 
тестове, гледат и извън-
класните занимания. Много 
държат на тях в САЩ”, 
казва тя. На базата на този 
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Сащ

кОнтакти: 
Oksana Knyaz 
12401 SE 320th St
Auburn, 98092, СAщ
+ 202 (0) 253 288 3334
oknyaz@greenriver.edu
www.greenriver.edu/international

COURSES:

Accounting 
Finance 
Management
Archaeology
Creative Writing 
Geography 
History 
Language/Linguistics 
Philosophy 
Chemical Engineering 
Computer Engineering 
Electric Engineering 
Nanotechnology 
Robotics 
Astronomy 
Biology 
Biotechnology 
Mathematics 
Physics 
Anthropology 
International Relations 
Media & Communications 
Political Science 
Psychology 
Sociology 
Drama & Theatre 
Fashion 
Film Studies
Graphic Design 
Industrial Design 
Music 
Photography 
Game Design 
Criminal Law 
Hospitality Management 

green river college 

Green River College е напълно акредитиран двугодишен общин-
ски колеж в района на Сиатъл, Вашингтон, разположен на крат-
ко разстояние с кола от международното летище Сиатъл-Та-
кома. Нашият красив, безопасен и приветлив кампус е отлична 
учебна среда, привличаща над 8 000 студенти, включително 
1700 международни студенти от над 60 различни страни. Спе-
циалисти сме в трансфера до топ университети в САЩ.

Нашите чуждестранни студенти имат възможност да бъдат 
приети в отлични университети сред които: University of 
Washington, Berkeley, Brown, UCLA, Cornell, Johns Hopkins, Indiana 
University, Purdue, University of Michigan, Ohio State, University of 
Pennsylvania, Seattle University и много други. 

Назначените съветници в центъра за чуждестранни студент-
ки дават индивидуално, стъпка по стъпка академично планира-
не и планиране на трансфера, за да помогнат на студентите 
да постигнат своите цели.

Академичното образование в Green River осигурява на студен-
тите първите две години от тяхната четиригодишна бака-
лавърска степен на ниска и достъпна цена. Всички студенти 
се обучават по основни специалности като английски език, 
математика, хуманитарни науки, природни науки, социални 
науки, творчески изкуства, физическо възпитание, както и 
избираеми предмети и специалности за изграждането на 
основата на тяхната бакалавърска степен. Академичното 
образование в Green River подготвя студентите да преминат 
в четиригодишна програма в университет като студенти от 
третата година натам. 

Съветниците в центъра за чуждестранни студенти осигуря-
ват индивидуална помощ за ориентация, регистрация, приспо-
собяване към културната среда и консултации за трансфера. 
Координаторите на дейностите и студентските лидери 
организират голямо разнообразие от дейности в колежа. Те 
също така организират екскурзии извън кампуса, които насър-
чават студентите да изследват Сиатъл и да се насладят на 
красивото северозападно крайбрежие на Тихия океан. 

Студентите спестяват пари за участие в Green River 
College в продължение на две години, преди да се прехвърлят 
в университет. Цената на обучението за една година в GRC 
е повече от наполовина по-ниска от тази в университет за 
чуждестранни студенти. Плюс това студентите се радват 
на по-малки по размери групи на лекции и отлична индивидуална 
консултация. Стойността на образованието в Green River е за-
бележително, като се имат предвид ползите за студентите.
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ПрОграМи 2017/2018

8 000 студенти общо 

1 756 международни студенти  

1 студент от България

английски език на обучение

25 септември начало на 

есенен семестър

16 август край на летния 

семестър 

СтУДентСки УСлУги
Кариерен център

Център за чуждестранни 
студенти 

Академичен консултативен 
център 

Възможност за обучение в 
чужбина 

Общежития 

Спортни съоръжения

Клубове по интереси  

изиСквания за ПриеМ 
Езикови тестове - TOEFL 61 или IELTS 5.5
Диплома за средно образование
Формуляр за кандидатстване  
Такса за кандидатстване – 50 доларa

крайни СрОкОве
Есенен семестър – 15 август 
Зимен семестър – 15 ноември 
Пролетен семестър – 15 февруари 
Летен семестър – 15 май 

ФинанСОви УСлОвия (гОДишнО)
Валута    Американски долари
Такса за обучение   3 450 
Регистрация и други такси  50
Общежития или 
приемно семейство 800 месечно 
Учебници   300
Транспорт   около 100 месечно
Храна   300 месечно 
Здравна осигуровка  310

ФинанСОва ПОДкреПа
Работа в кампуса 

СъвМеСтни и МеЖДУнарОДни ПрОграМи
High School Completion Plus, University Transfer (Associate 
degrees), Intensive English Program.

клаСации
Номер 10 в класацията на общинските колежи в САЩ. 

акреДитации
Green River College е щатска институция, която е акреди-
тирана от Северо-Западна комисия за колежи и универси-
тети (NWCCU).





Bachelor's degree 
guide

2018

Кои са 
сертификатите 
за владеене на 
чужд език?
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Сертификати

език  
Английски език

нива
Cambridge English: First
Cambridge English: 
Advanced
Cambridge English: 
Proficiency

инФОрМация  
за изПита 
Изпитите Cambridge 
English: First, Advanced 
и Proficiency са добре 
познати на повечето 
средношколци, които 
изучават активно чужд 
език. Много частни ези-
кови школи също имат 
практиката да записват 
своите възпитаници 
организирано. Всъщност, 
тези три сертификата 
са само малка част 
от всички изпити на 
Cambridge, но именно 
с тях най-често се 
кандидатства във висше 
училище, което ги прави 
особено релевантни за 
този справочник.

цена 
 • FCE: компютърен/ 

хартиен вариант – 
360 лв.

 • CAE: компютърен/ 
хартиен вариант – 
375 лв.

 • CPE: компютърен/ 
хартиен вариант – 
385 лв. 

Cambridge English
разлики МеЖДУ нивата
Докато First e предвиден по-скоро за ученици, то Advanced и 
Proficiency често се полагат и от по-възрастни, кандидат-
студенти и хора, търсещи по-добра работа. Разликите в 
темите на изпитите са несъществени, но трудността се 
повишава чувствително. Скалата на оценяване също пре-
търпя промени през последните години. Оценка A на First 
или Аdvanced, вече носят съответно C1 или С2 по Общата 
европейска езикова рамка – толкова, колкото ако се явите 
на по-високо ниво. 

кОМПОненти на изПита
 • Четене и употреба на езика (Reading and Use of English) 
 • Писане (Writing) - състои се от две задачи 
 • Слушане (Listening) - слушането с разбиране се състои от 

четири части – комбинация от монолози и диалози от 
най-различни житейски ситуации 

 • Говорене (Speaking) - устната част на изпита се провежда 
в групи от двама или – в редки случаи – от трима кандида-
ти, в различна дата от останалите компоненти на изпита.

резУлтати
Резултатите от хартиения вариант на изпитите се получават 
в рамките на четири до шест седмици след датата на писме-
ната част от изпита. Резултатите от компютърния вариант 
на изпитите се обявяват около две седмици след датата на 
писмената част от изпита. Всички кандидати имат директен 
достъп до резултатите си чрез онлайн системата за проверка 
на резултати на Кембридж. Индивидуалните данни за достъп се 
изпращат заедно с изпитния график до всеки кандидат. 

изПитни центрОве в България 
Оторизирани изпитни центрове на Cambridge има само в 
София - 5 на брой. Британски съвет, Аво, Британика, Училища 
Европа и Фарос. Датите за изпитите се обявяват пред-
варително на сайта www.cambridgeenglish.org. Разбираемо, 
кандидатите за Proficiency са по-малко от тези за Advanced, 
което обуславя и по-малкото изпитни центрове.

ПОлезни връзки
www.cambridgeenglish.org
www.britishcouncil.bg
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Сертификати

разлики МеЖДУ нивата
В зависимост от това дали IELTS Ви е необходим за обуче-
ние или за работа в чужбина, можете
да избирате между двете версии на теста, съответно 
Academic или General Training. Всеки един
от вариантите поставя оценки от начинаещ до свободно 
владеещ, съгласно Общоевропейската
езикова рамка (CEFR).

кОМПОненти на изПита
IELTS тества всички езикови умения:
 • Слушане: около 30минути;
 • Четене: 60 минути;
 • Писане: 60 минути;
 • Говорене: 11-14 минути.Устното интервю е интерак-

тивно и се провежда с квалифициран изпитващ, вместо 
компютър, за да можете да демонстрирате най-доброто 
от уменията си.

резУлтати
Оценките са между 1 (най-ниска) и 9 (най-висока).

Можете да проверите резултата си онлайн 13 дни след датата 
на теста. Ако сте от София,можете лично да получите Вашия 
IELTS Test Report Form в Британски съвет. 

изПитни центрОве в България 
През 2017/2018 г. IELTS ще се провежда от Британски съвет 
в 7 града в страната: Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, 
Пловдив, София и Русе. Всеки месец има налични изпитни 
дати, които можете да проверите на 
www.britishcouncil.bg/exam/ielts.

Седемте информационни центъра за IELTS се намират в 
градовете Благоевград, Варна, Велико Търново, Пловдив, 
Русе, Свищов и Стара Загора. Те са в офисите на Orange 
BG, регионален партньор на Изпитна дейност за Британски 
съвет, България.

ПОлезни връзки
www.ielts.org
www.britishcouncil.bg

IELTS 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0

CEFR C2 C1 B2 B1

език  
Английски език

нива
IELTS Academic 
IELTS General Training

инФОрМация  
за изПита 
IELTS (International English 
Language Testing System) 
е най-популярният тест 
по английски език в све-
та за обучение и работа 
в чужбина, проведен 
над 2,7 милиона пъти 
през 2015 г. Над 9000 
организации в целия свят 
признават IELTS като 
надеждно доказателство 
за уменията по англий-
ски език. Сред тях са 
университети, колежи, 
държавни институции и 
работодатели в Австра-
лия, Канада, САЩ, Нова 
Зеландия, Обединеното 
кралство и др. Тестът 
придобива особено 
голяма популярност в 
САЩ, където броят 
на признаващите го 
институции е над 3000 и 
нараства непрекъснато. 
IELTS е изискване и за 
кандидат-студентите 
в програми, провежда-
ни на английски език, в 
повечето университети 
в Европа (включителнои 
в България).

цена 
Таксата за изпита през 
2017 г. е 385 лв.

Сертификати
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Сертификати

език 
Английски език

инФОрМация  
за изПита 
През 1962 г. се провеж-
да конференция с учас-
тието на 30 държавни и 
частни образователни 
институции от САЩ, 
където се обсъждат 
възможностите за 
прием на чуждестранни 
студенти в американ-
ските университе-
ти. Конференцията 
завършва с препоръка 
за създаване на стан-
дартизиран изпит за 
проверка на знанията 
по английски език. От 
създаването му до днес, 
на теста са се явили 
почти 30 милиона души. 
Макар да е създаден в 
САЩ, днес се приема в 
цял свят. iBT oзначава 
изпит, който се провеж-
да на компютър. Това е 
и най-разпространеният 
вариант на изпита и 
в този материал ще 
говорим именно за него. 
Тестът на хартиен но-
сител се нарича PBT.

цена  
Цената към 2017 г. е 215 
щатски долара, независи-
мо от изпитния център, 
в който се явявате. 

TOEFL iBT
Test of English as a Foreign Language 

разлики МеЖДУ нивата
Изпитът TOEFL iBT не е структуриран по Общоевропей-
ската езикова рамка и не може да се каже, че има „нива“. 
Съществуват изпити, като TOEFL Junior Tests, които са 
предвидени за ученици от средното училище и имат малко 
по-различна структура, но за тях е по-добре да говорим в 
отделен материал. 

кОМПОненти на изПита
Изпитът се състои от 4 части:
 • Слушане с разбиране (Listening)
 • Структура и писмено изразяване (Writing)
 • Четене с разбиране и лексика (Reading Comprehension 

and Vocabulary).
 • Устно изразяване (Speaking)

резУлтати
Тестът се оценява по скала от 0 до 120 точки. Всеки от 
четирите компонента носи по максимум 30 точки, като резул-
татите впоследствие се събират. Вашата оценка ще бъде 
публикувана онлайн в рамките на две седмици след датата на 
изпитването. Резултатите се изпращат директно към универ-
ситетите, които сте избрали, когато сте се регистрирали за 
теста. Много важно е да подчертаем, че ТОЕFL е с ограничен 
срок на валидност - само 2 години. 

изПитни центрОве в България 
TOEFL е сред сертификатните изпити в България с най-
много изпитни центрове, разположени в различни части на 
страната.  Изпитните сесии и евентуални промени се обя-
вяват редовно на http://www.ets.org/. В по-големите центро-
ве, като този в София например, изпитите се провеждат 
по три пъти месечно, а в по-малките – по веднъж. Нови 
дати се обявяват през всеки 3 до 4 месеца. Градовете, в 
които можете да положите TOEFL iBT у нас, са:
Благоевград, Бургас, Гоце Делчев, Пазарджик, Пловдив, Со-
фия, Варна, Велико Търново.

ПОлезни връзки
www.ets.org



език  
Френски език

нива
DALF C1
DALF C2

инФОрМация  
за изПита 
DALF се наричат 
двете най-високи нива 
на поредицата DELF/
DALF, която се състои 
от цели шест изпита, 
всеки от които съот-
ветства на степените 
в Общата европейска 
езикова рамка. Първите 
четири от тях носят 
името DELF (съкрате-
но от Diplôme d'ôtudes 
en langue franôaise). Но 
за да кандидатствате 
във френски универ-
ситет, се изисква да 
притежавате минимум 
диплома DELF B2 или 
дори DALF C1.

цена 
Цените за най-високите 
нива на изпитите са 
както следва:

DELF (ниво B2) - 240 лв.

DALF (ниво C1) - 250 лв. 

DALF (ниво C2) - 250 лв. 

DALF
Diplôme approfondi de langue française

разлики МеЖДУ нивата
Кандидатите, издържали успешно изпит DALF С1, показват, 
че владеят свободно езика. Могат да се изразяват свободно 
и спонтанно, и притежават богат речник. Могат да съста-
вят ясни и добре структурирани текстове на френски език, 
бързо и съгласно предварително зададени изисквания. Тези, 
които успешно са положили DALF C2, могат да се изразяват 
точно и спонтанно, не само в ежедневните разговори, но и 
в ситуации, изискващи професионален или академичен дис-
курс. Притежателите на ниво С2 са специалисти по езика и 
в много страни имат правото дори да преподават. 

кОМПОненти на изПита
Има различния между компонентите на DALF С1 и DALF С2. 
За ниво C1 те са „по-стандартни“. Изпитът продължава 
общо 4 часа, а упраженията се разделят на четири части:
 • Четене с разбиране
 • Слушане с разбиране 
 • Писане
 • Говорене.

При ниво DALF С2 има някои промени. Компонентите са 
сведени до 2, а времетраенето на изпита е по-кратко -  3 
часа и половина:
 • Слушане и говорене  (кандидатите дебатират с изпит-

ващите по даден въпрос).
 • Писане и разбиране на езика (кандидатите трябва да 

напишат доклад).

резУлтати
Резултатите са готови около месец след изпита. Всеки ком-
понент на изпита за нива С1 носи по 25 точки, а за ниво С2 – 
по 50. И в двата случая общият резултат е сто точки. Всеки 
кандидат трябва да изкара поне 50 от 100, както и поне 5 от 
25, на всеки компонент. 

изПитни центрОве в България 
Изпитни центрове у нас има в общо четири града:
София, Варна, Бургас, Стара Загора.

ПОлезни връзки
www.institutfrancais.bg

СертификатиСертификати
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Сертификати

език  
Испански език

нива
От А1 до С2, съгласно 
Общоевропейската ре-
ферентна езикова рамка

инФОрМация  
за изПита 
DELE  (съкратено от 
Diplomas de Español 
como Lengua Extranjera) 
са серия от изпити, 
организирани от „Ин-
ститут Сервантес” 
към Министерството 
на образованието на 
Кралство Испания. Това 
е най-широко разпрос-
траненият сертифика-
тен изпит по испански 
език за чужденци с 
друг роден език. Всяка 
година се явяват около 
60 000 души, в над 800 
изпитни центъра, в 
повече от 100 страни.

цена 
DIPLOMA A1: 100 лв.

DIPLOMA A2: 105 лв.

DIPLOMA В1: 125 лв.

DIPLOMA В2: 170 лв.

DIPLOMA C1: 185 лв.

DIPLOMA С2: 205 лв. 

DELE
Diplomas de Español como Lengua Extranjera

разлики МеЖДУ нивата
Първите три нива (отговарящи на А1 до В1 по Общоевро-
пейската езикова рамка) на изпита най-често се полагат 
от деца в ученическа възраст, тъй като не се приемат за 
кандидатстване във висше учебно заведение. B2, C1 и С2 са 
по-подходящи за кандидат-студенти и кандидат-магистри, 
които желаят да се обучават на испански език. 

кОМПОненти на изПита*
 • Използване на езика, четене и слушане с разбиране  

(времетраене: 105 минути)
 • Интегрирани езикови умения; слушане и четене с писме-

но изразяване (времетраене: 150 минути)
 • Устно изрязване и взаимодействие (времетраене 20 

минути, плюс още 30 за подготовка).

резУлтати
От „Институт Сервантес” публикуват резултатите до 
три месеца след полагането на изпита, след предварително 
одобрение на оценките от проверяващи от Университета на 
Саламанка. Кандидатите трябва да се справят достатъчно 
добре с всичките части, за да издържат успешно изпита. 

изПитни центрОве в България 
Изпитите DELE към момента се провеждат в различни 
образователни институции в шест български града. По 
един изпитен център има във Варна, Велико Търново, Бургас, 
Пловдив и Русе, а в София са разположени два. В Русе и Плов-
див изпити се провеждат само през май и ноември. 
София: „Институт Сервантес”; Нов български университет
Варна: IV Езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри”
Велико Търново: Великотърновски университет „Св .св. 
Кирил и Методий”
Бургас: ГРЕ „Г. С. Раковски”
пловдив: ЕГ „Иван Вазов”
русе: СОУ за европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ” 

ПОлезни връзки
www.sofia.cervantes.es
www.exteriores.gob.es/embajadas/sofia

* за нивата, подходящи за кандидат-студенти
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Сертификати

език  
Немски език

нива
В2 до С1

инФОрМация  
за изПита 
TestDaF е езиков изпит 
на напреднало ниво. По 
шестстепенната скала 
за отчитане нивото на 
развитие на уменията 
на Общоевропейската 
езикова рамка той по-
крива нивата В2 до С1 
и е признат от всички 
висши учебни заведе-
ния в Германия като 
достатъчно условие за 
допускане до следване в 
тях. Знания по отделни-
те учебни предмети не 
се изискват – проверя-
ват се само уменията 
по немски.

цена  
Цената за явяване на 
TestDaF e 260 лв. Оста-
налата част от про-
цедурата за записване 
протича изцяло онлайн. 
Първоначално запазва-
те място чрез сайта 
на „Гьоте Инсти-
тут” ,  а впоследствие 
се регистрирате и на 
www.testdaf.de. 

TestDaF
Test Deutsch als Fremdsprache

разлики МеЖДУ нивата
Кандидатите могат да постигнат една от 3 различни оцен-
ки (TDN 3; TDN 4; TDN 5). Всяка една от тези оценки реално 
определя различно ниво на владеене на езика, макар самият 
TestDaF да е един. 

кОМПОненти на изПита
Изпитът протича по следния начин: 
 • Четене с разбиране – разделено на 3 части,  с общо 30 

задачи (50 мин.)
 • Нанасяне на решенията от предния компонент в листа 

за отговори (10 мин.)
 • Слушане с разбиране, 3 части, 25 задачи (около 30 мин.)
 • Нанасяне на решенията от предния компонент в листа-

та за отговори (10 мин.).

Следва по-дълга почивка от 40 минути. След нея кандидати-
те се разделят на 2 групи за писмената и устната част. 
Писането отнема 1 час, като междувременно другата група 
изпълнява устния изпит, който се състои от седем задачи. 
После местата се разменят.

резУлтати
Шест седмици след изпита кандидатите научават резултати-
те си и още една седмица по-късно получават диплома за успеш-
но положен ТestDaF. Тя съдържа отделна оценка (от TDN 3 до TDN 
5) за всяка една от четирите части. В случай че най-ниската 
оценка (TDN 3) не бъде постигната, като оценка се изписва „под 
3”. Документът е с безсрочна валидност. По правило, за да бъде 
допуснат да следва в немски университет, кандидатът трябва 
да бъде оценен с поне TDN 4 на всички части.

изПитни центрОве в България 
 • „Goethe-Institut” България - София
 • Технически университет - София
 • ПУ „Паисий Хилендарски„ - Пловдив
 • Езиков Център - Варна
 • ВТУ „Св. св. Кирил и Методий„ - Велико Търново

ПОлезни връзки
www.testdaf.de
www.goethe.de






