




В
ъв времена на все-
общ смут и неси-
гурност вярваме, 
че погледът към 
бъдещето и стре-
межът към образо-

ване ще ни помогнат по-бързо 
да се върнем към нормалния ри-
тъм на живот. Затова в следва-
щите страници сме ви пригот-
вили нова доза полезна 
информация, която ще ви насочи 
към правилния избор за вас или 
вашите деца. 
 
Разглеждаме две класически спе-
циалности в сферата на финанси-
те и медиите, както и престиж-
ната магистърска степен по 
бизнес администрация, по-позна-
та като MBA. Какви са възмож-
ностите за изучаване на икономи-
ка в Австрия и медицина във 
Великобритания ще откриете в 
следващите страници. Не про-
пускайте и материала ни за екзо-
тичната образователна дести-
нация Япония. За по-малките 
представяме частните училища в 
Испания. 

Отново ви срещаме с вдъхновяващи личности и професионалисти в своята об-
ласт. Не пропускайте интервюто с познатия ни от малкия екран Ники Кънчев и 
актрисата Силвия Петкова, както и с хора с по-нестандартни призвания - ин-
структор по йога и българска шампионка по шах. 

Приятно четене и бъдете здрави!!

 Милена Узунова
редактор
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Най-важното 
нещо, което 

научих дотук, е 
как да 

прилагам 
сухата теория в 
практиката на 
истинския свят

...
Предимството на  
американската система е, че дава  
свобода на студентите

Таня Радкова
е на 21 години от град София. Средното си образование завършва в  
Национална търговско-банкова гимназия, а в момента следва бакалавър  
в The American University of Paris. 

интервю на Кристина Пенчева

Защо избрахте да учите в чуж-
бина и кое Ви накара да избере-
те Франция като образовател-
на дестинация? 
Винаги съм искала след завършване-
то на средното си образование да 
замина и да продължа обучението 
си в чужбина и вярвам, че направих 
правилния избор. Първоначално се 
бях насочила към Великобритания, 
но впоследствие избрах Франция, 
защото исках да изляза от зоната 
си на комфорт. Избрах Париж, за-
щото винаги ми е било мечта да 
завърша образованието си там. 
Исках да замина, за да усъвършен-
ствам френския си и да се запозная 
отблизо с френската култура. Из-
брах The American University of Paris 
(AUP), тъй като се различава от 
останалите университети. Знаех, 
че големите лекторни зали с 300 
студенти не бяха това, което 
търсих. Всеки клас в AUP се състои 
от не повече от 20 човека. Профе-
сорите познават лично своите 
студенти и комуникацията с тях е 
много лесна. Всички преподаватели 
са професионалисти и да се докос-

неш до опита и знанията им, е без-
ценно. От друга страна, избрах 
този университет, защото в него 
има студенти от всяко кътче на 
света. Завързването на такива за-
познанства и приятелства разши-
рява кръгозора, като позволява да 
се докоснеш до много чужди култу-
ри и традиции.

Разкажете ни малко повече за 
вашия университет и специал-
ност. Кое е най-важното нещо, 
което научихте от образова-
нието си дотук?  
Главната ми специалност е Между-
народна икономика, а подспециал-
ността ми – Психология. Смея да 
твърдя, че освен всички ценни зна-
ния, които придобих в двете сфери, 
развих и усъвършенствах много по-
лезни качества. Научих се на строга 
дисциплина и ред, подобрих комуни-
кационните си умения и станах 
много отворена към нови запознан-
ства и преживявания. Най-важното 
нещо, което научих от образова-
нието си дотук, е как да прилагам 
сухата теория от учебниците в 



практиката на истинския свят. За 
мен това е най-ценното и не всеки 
университет успява да го предоста-
ви на своите студенти. AUP се фоку-
сира повече на това как да приложим 
знанията си чрез изготвяне на раз-
лични проекти, проучвания, участия в 
различни извънкласни дейности и др.

В какво се състоеше процедурата 
по кандидатстване? Кое те 
затрудни най-много в процеса? 
За кандидатстването се доверих на 
Интеграл. Документите включваха 
CV, мотивационно писмо, минимум 6.5 
резултат на IELTS, годишните оценки 
от 9-и, 10-и, 11-и клас, оценките за 
първи срок от 12-и клас, и есе в обем 
от 500-600 думи на тема, поставена 
от университета. Най-много ме за-
трудни изпитът, защото трябваше 
да се подготвя за много кратко вре-
ме.

Как е структурирано обучението, 
както и текущият контрол? 
Структурата на обучение е сходна с 
тази на Американския университет в 
България. The American University of 

Paris (AUP) следва американската система на обучение. Стандартното 
продължение на бакалавъра е 4 години, но някои ученици успяват да за-
вършват по-рано, ако имат прехвърлени кредити от училището, където 
са завършили средно образование. Нужният брой кредити за дипломиране 
е 128. На семестър всеки студент записва 4 или 5 курса – всеки от които 
носи по 4 кредита. Предимството на американската система е, че дава 
свобода на студентите да запишат две специалности, дори и да са на 
двата противоположни полюса. Например, можеш да запишеш двойна спе-
циалност Наука за околната среда (Environmental science) и Кинематогра-
фия (Film studies), или Международни финанси (International Finance) и Исто-
рия на изкуството (Art History). Аз не можех да избера категорично между 
икономиката и психологията, затова записах и двете. Също така, универ-
ситетът изисква всеки ученик, независимо от специалността, да вземе 
редица от общообразователни курсове (General Education courses). Те 
включват един курс математика, един история, един научен предмет по 
избор и академично писане на английски. Всеки един от тези курсове е из-
ключително полезен, особено академичното писане. Преди два семестъра 
моят избор за научен предмет беше Наука за климата и климатичните 
промени (The Science of Climate and Climate Change). Запознах се в дълбочина 
с проблема на глобалното затопляне и с това как функционира климатът 
на нашата планета. Участвахме в Конференция за промените в климата 
(The Climate Change Conference), където ни беше предоставена възмож-
ността да се включим пряко в дейността на организация, която изучава 
различните фактори, допринасящи за глобалното затопляне, и работи 
активно срещу редуцирането на СО2 във въздуха ни и платмасата на Зе-
мята.
Относно текущия контрол, всеки професор сам избира как да оцени сту-
дентите,  но разбира се, има сходство между различните курсове. Обикно-
вено има изпит по средата на семестъра и такъв в края. Всеки професор 

Париж е град, в 
който никога 
няма да ви е 

скучно
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сам определя колко процента от финалната оценка ще 
бъдат изпитите. Освен изпитите, студентите би-
ват оценявани върху участие в час, присъствие, из-
готвяне и представяне на презентация, писане на до-
клад и др. За да стане по-ясно ще ви дам пример от 
един от текущите курсове, които взимам. По предме-
та Пари, банкиране и финансови пазари (Money, Banking, 
and Financial Markets) оценяването е следното: 20% 
първи междинен изпит, 25% втори междинен изпит, 
10% домашни, 10% критичен анализ на книга (critical 
book review), 10% групова презентация, 25% краен из-
пит.

Как прекарвате свободното си време и какъв е 
студентският живот там? 
Париж е град, в който никога няма да ви е скучно. Той 
ври, кипи и никога не спи. През свободното си време 
обичам да излизам навън с приятели и да откривам нови 
местенца в този изключителен град. Доставя ми голямо 
удоволствие да се шляя из улиците и да се наслаждавам 
на естетически удовлетворяващата архитектура. Има 
много красиви паркове, в които разходката е много при-
ятна, особено през пролетта – сезонът, който най-мно-
го отива на Париж. Обикновено, когато времето е то-
пло, отиваме в парка пред Айфеловата кула и си 
правим пикник. Има изобилие от галерии, изложби, теа-
трални постановки, опера и прочие. Относно нощния 
живот, има всякакъв тип барове и дискотеки, които 
пускат различни стилове музика. Някои от тези заве-
дения са по-официални, а в други можеш да отидеш по 
тениска и дънки и просто да си танцуваш. В непосред-
ствена близост до Париж се намира Disneyland Paris, 
увеселителен парк, където ходим от време на време за 
забавен уикенд. Много студенти, също така, прекар-
ват някои от уикендите си като посещават други 
френски градове или близки европейски държави. 

След завършване имате ли намерение да се вър-
нете в България или бихте останали да работи-
те във Франция? 
Не бих казала, че ще се върна непосредствено след за-
вършването си, но в дългосрочен план определено виж-
дам себе си в България. Планувам поне още две години 
да остана в чужбина. Искам на максимум да се възполз-
вам от възможността да попивам знания и опит от 
Запада, за да ги приложа в България след завръщането 
си. Нашата държава има нужда от млади хора, които, 
използвайки опита и знанията си, придобити в чужби-
на, да помогнат на България да разцъфне, и да върви 
само нагоре по стълбата на развитието.
 
За финал, какво бихте казали на младите хора, 
които тепърва обмислят да заминат да учат в 
чужбина? 
Силно окуражавам всички млади хора, които обмислят 
да продължат обучението си в чужбина, да заминат. 
Това със сигурност е една трудна стъпка и изборът не 
е лесен, но ако намерите правилния град и универси-
тет за вас, цялото преживяване ще ви отвори много 
бъдещи врати за вас. Трудно е да оставиш стария си 
живот в България, и климатизацията в новата страна 
със сигурност не е лесна, но с времето ще разберете 
колко си е заслужавало това безценно приключение. 

Силно окуражавам 
всички млади 
хора, които 
обмислят да 
продължат 

обучението си в 
чужбина, да 

заминат
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ИСПАНИЯ: 
Международни частни училища

материал на Милена Узунова

З
а Испания и висшето 
образование там сме 
писали много, но каква е 
ситуацията с училища-
та и гимназиалната 

фаза от обучението на децата? 
По-конкретно в този материал 
ще разгледаме частните между-
народни училища, които биха били 
полезни за семействата, на които 
им предстои местене в Испания 
или на онези, които обмислят оп-
цията за бординг училище. Част-
ните бординг (пансионни) учили-
ща са училища, в които част от 
учениците, или всичките, учат и 
живеят в него заедно с учители-
те. Истината е, че южната стра-
на може да се похвали с богат 
асортимент от престижни учи-
лища, в които децата излизат с 
една от международните дипло-
ми като IB (International 
Baccalaureate), A level и т.н.

• Американско училище в Барселона 
Програмата му комбинира традиционните принципни 

на американското обучение и изцяло покрива изисквания-
та на испанското министерство на науката. Училището 
може да се похвали с редица международни акредитации, а 
завършилите го могат лесно да кандидатстват във во-
дещите университети в целия свят. Американската ди-
плома за средно образование се цени много навсякъде, а по 
време на гимназиалното обучение се предлагат курсове 
за подготовка за популярните изпити за прием в универ-
ситет TOEFL и SAT (за САЩ). Таксата на година за пе-
риода от 9-и до 12-и клас е около 10 000 евро.

• King’s College, Мадрид, Аликанте и Мурсия
King`s College е основано през 1969 г. и е смесено дневно 

и бординг училище, което предлага отлично академично 
обучение на деца до 18 години. Признато е от Министер-
ството на образованието на Испания като училище с из-
цяло английски начин на обучение. Около 1480 деца от 38 
националности учат в King`s College, а преподавателите 
са квалифицирани английски учители. Съотношението 
ученик- учител е 13:1. King`s College предлага бординг пре-
димно за чужденци. Кампусът е чудесно устроен, разпола-
га със стол, библиотека, 7 лаборатории, 2 зали по музика, 
модерна бординг сграда, зала с капацитет 350 души, зала 
по изкуство, няколко компютърни зали, басейн. Учениците 
там имат възможност да се обучават в международните 
програми IGCSE и A level. Таксите за тях са между 3600 и 
4100 евро на семестър (с два или три семестъра в година). 
Колежът предоставя няколко ученически стипендии 
„Roger Fry" за постигнати много добри академични резул-
тати - частични или пълни. Тези стипендии се предоста-
вят за отлични академични постижения, за постигнати 
първи места в международни олимпиади и други академич-
ни постижения.



• Caxton College, Валенсия 
Caxton College е училище, предла-

гащо всички степени на английското 
средно образование във Валенсия, 
Испания. Програмите кореспонди-
рат с високите британски стандар-
ти и предметите се преподават 
изцяло на английски език (с изключе-
ние на някои от тях като Испански 
език, или Испанска култура). Ученици-
те излизат с A level или GCSE дипло-
ми. Таксите за тях са 7990 евро на 
семестър, в които влизат настаня-
ване и хранения. Настаняването е 
във внимателно подбрани испански 
семейства. Училищен автобус су-
трин вози децата до училище, а след 
часовете ги връща в семействата. 
Животът в приемните семейства 
дава възможност на учениците да 
опознаят испанския начин на живот 
и да практикуват испански език въз-
можно най-добре. 

• ISCAT, Барселона 
Международното училище в Ка-

талуня ISCAT отваря врати през 2007 
година с целта да предостави модер-
но и висококачествено обучение на 
децата от испанските и чуждестран-
ните семейства. Училището е базира-
но на британската образователна 
система и предлага програмите GCSE 
и A level, с които идва и възможността 
за прием в престижните университе-
ти в САЩ и Великобритания. От 2019 
година насам ISCAT предлага бординг 
къща, в която учениците от чужбина 
са поканени да отседнат. Таксите за 

обучението и настаняването са  
40 000 евро на година. 

• Colegio Internacional Ausiàs 
March CEIAM, Валенсия

Колежът CEIAM е един от водещи-
те 100 училища в Испания. Той предла-
га пълен цикъл на обучение, от детска 
градина до средно образование, едно-
временно според испанската учебна 
система и международно приетата 
такава с програмите  
A level или IB (International Baccalaureate). 
Общо 600 човека пребивават в учили-
щето (заедно с преподавателите). 
Всички ученици живеят при внимател-

но подбрани испански семейства, чии-
то домове се намират не по-далеч от 
30 мин с автобус до сградата на 
CEIAM. Таксата за обучение е 28 500 
евро на година, като наставянето в 
семейство се доплаща – около 1700 
евро на месец.

• Colegio BASE, Мадрид 
Колежът е сред най-известните 

частни училища в Испания. В него се 
обучават 800 деца, от малки до голе-
ми. Основано през 1962 г., училището 
вече е с утвърдени традиции и отлич-
на репутация. Гимназиалният етап в 
него се провежда по международния 
стандарт на програмата IB 
(International Baccalaureate). Таксите за 
средно образование са от порядъка на 
28 000 евро на година, в които влиза 
настаняването във внимателно под-
брани испански семейства. Училището 
може да се похвали и с редица спортни 
постижения и всякакви клубове по ин-
тереси. 

Кандидатстването в частните 
училища в Испания става по докумен-
ти. Ученикът трябва да представи 
академична справка за последните 2 
срока обучение, както и да попълни 
съответната форма за кандидат-
стване за избраното училище. Въз-
можно е да се проведе интервю с кан-
дидата на живо или по Скайп. Децата 
трябва да притежават ниво на ан-
глийски език, което се удостоверява 
според часовете, преминати в обуче-
ние в настоящето му учебно заведе-
ние или със сертификат.

Caxton College е 
училище, 

предлагащо 
всички степени на 

английското 
средно 

образование във 
Валенсия, 
Испания



Как АВО ми помогна 
за обучението ми 
в чужбина?
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с подкрепата на 

Атанас Атанасов Йонков 
е студент първа година във Fontys University of Applied Sciences със 
специалност Информационни технологии. Успехът му при канди-
датстването и интеграцията в университета се дължи на добра-
та му подготовка и отличното взимане на сертификат по англий-
ски език с помощта на Езиков и изпитен център АВО-Бел. 

Кандидатстването 
Записах интензивния курс за 

ниво САЕ (С1) в началото на учеб-
ната година. Благодарен съм за 
качествените учебници, струк-
турирания и организирания на-
чин на преподаване, доброто 
планиране на учебните часове. 
През февруари се явих на изпит, 
на който се представих успешно 
и получих сертификат. Бях „спа-
сен“ от АВО и от техния профе-
сионален учителски колектив. 
Вече имах всички документи, 
които се изискват, за да канди-
датствам във Fontys University of 
Applied Sciences, на който се 
спрях. Още през ноември подадох 
документите си и ме приеха ус-
ловно, защото се чакаше финал-
ния резултат от матурата и 
дипломата ми. С помощта на 
АВО отделих целия 12-и клас 
върху подготовката за матура и 
представянето ми беше наис-
тина отлично. 

Студентски живот
Септември месец заминах за 

Нидерландия, където бях приет 
да уча информационни техноло-

гии в Айндховен – технологична-
та столица на страната и род-
ното място на Филипс. Едно от 
първите неща, които ми напра-
виха впечатление е, че всички 
тук говорят свободно англий-
ски. 

Чувствах се много спокоен, че 
съм част от тези хора и не из-
питвах никакви затруднения 
при комуникацията си. Смея да 
твърдя, че до някаква степен 
езиковата ми подготовка е мно-
го по-висока от тази на някои 
от преподавателите ми. Вяр-
вам, че това беше заради подго-
товката, която получих в АВО, 
която засягаше много общокул-
турни теми със специфичния 
терминологичен речник на ака-
демично ниво.

Искам да изкажа своето огромно 
„Благодаря!“  на АВО за отдаде-
ността на учителите през години-
те; за желанието, с което препода-
ваха всеки един урок; за това, 
което изградиха в мен – увереност 
и търпение. Според мен АВО пред-
лага не само курсове по английски 
език, но е и школа за характери.

Успешната подготовка
Започнах да уча английски език в 

Езиков и изпитен център АВО-
Бел в 9-и клас. Първоначално ис-
ках да взема само ниво B2 и да 
спра с подготовката си. Всичко 
мина перфектно и след точно 
една година от записването се 
явих на изпит. С помощта на АВО 
взех FCE (B2) без проблем. След 
това реших да взема същото 
ниво и по френски, като за него 
отделих още една година за под-
готовка –  в 10-и клас. Лятото се 
явих на изпит по френски език и 
го взех успешно.

 Същото лято бях започнал да 
разглеждам университетите в 
чужбина. Още от 9-и клас бях ре-
шил да уча в чужбина, но тогава се 
чудех какво и къде да следвам. Ля-
тото преди 11-и клас вече се бях 
насочил към специалности Компю-
търни науки в Нидерландия. 

Основното предизвикателство 
обаче беше, че всичките универси-
тети там имат изискване по ан-
глийски език за ниво С1, което аз 
дотогава нямах. Единственото, 
което можех да направя, беше да се 
обърна отново към АВО за помощ. 



За повече информация:
www.avo.bg

Т: 0700 12 257
М: 0896 888 474

Екипът на изпитния департамент с удоволствие ще Ви консултира 
за всеки детайл от изпита или изпитната подготовка.

Подготовката за международен езиков 
сертификат изисква сериозна работа и през 
учебната година отнема между 4 и 8 месеца, но 
през свободната от други ангажименти лятна 
ваканция е възможно това да се случи интензивно 
само за един месец! 
Летни интензивни курсове се провеждат през 

месеци юли и август, което позволява обучението 
успешно да се съчетае с така необходимата лятна 
почивка.
Други варианти на подготовка са изпитен 

трейнинг и пробен изпит. Каква подготовка да 
изберете ще Ви помогне прецизното определяне 
на езиковото ниво и консултация с опитен 
преподавател, в най-честия случай оторизиран от 
Кеймбридж изпитващ. 

Учебна платформа
В АВО учите не само в класната стая. Специално 
разработена учебна платформа дава на 
курсистите неограничен достъп до допълнителни 
тестове и учебни материали, които им помагат да 
упражняват изпитния формат и да автоматизират 
знанията си навсякъде и по всяко време.  

Успехите на АВО
Успеваемостта на подготвените в Езиков и 
изпитен център АВО-Бел курсисти, явяващи 
се на изпитите за сертификат на Университета 
Кеймбридж, надхвърля 90%. 
Това е най-сигурното доказателство за 
качеството на обучението, което те получават. 
Благодарение на своя езиков сертификат 
голяма част от тях се обучават в едни от 
най-престижните университети в цял свят.
Периодите на нашите курсове са внимателно 
съобразени с предстоящите изпитни дати, така 
че непосредствено след тях курсистите да 
могат да се явят на изпит и да държат в ръце 
своя международен сертификат по английски 
език още преди началото на новата учебна 
година.
Като отворен изпитен център на Cambridge 
Аssessment, АВО ежегодно провежда изпити 
за над 2500 кандидати в цялата страна. В 
сайта www.avo.bg може да видите изпитните 
дати за желания от Вас сертификат и вид 
изпит - хартиен или на компютър, и да се 
регистрирате. 

Получете желания сертификат – 
FCE, CAE, CPE или IELTS
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Технологиите 
на бъдещето 
в образованието днес

Технологиите 
на бъдещето 
в образованието днес

– учащият да е в центъра на учебния процес, а препо-
давателят да бъде модератор на този процес.
В повечето пансионни училища в Европа, почти месец 
преди предвидената великденска ваканция, учебният 
процес премина предимно на онлайн платформи под 
ръководството на учители, които да следят актив-
ността на учениците. 
В средата на март университетите в повечето евро-
пейски държави преустановиха присъствените заня-
тия и въведоха временна дистанционна форма на обу-
чение. За настоящите студенти това означава, че 
консултациите им с преподавателите протичат из-
цяло онлайн. Обучението от разстояние, както и про-
веждането на изпитите онлайн, отдавна са факт в 
западноевропейското висше образование, но сега този 
подход ще има все по-мащабно приложение.

Онлайн обучение
Всички учебни заведения – езикови центрове, пансион-
ни училища и университети, предприеха и продължа-
ват да прилагат всекидневно всички необходими мерки 
с една единствена цел – защита на здравето на уча-
щите, преподавателите и целия персонал в съответ-
ствие с предписанията на Световната здравна орга-
низация и решенията на местните власти.
Процесът на преподаване се реорганизира своевре-
менно, като личният контакт се заменя с дистанцион-
но обучение чрез онлайн платформи, които позволяват 
на преподавателите в реално време да обучават и да 
проследяват напредъка на учениците. Този нов подход 
изисква сериозно и отговорно отношение както от 
обучаващите, така и от обучаемите (и техните роди-
тели). Реализират се идеите на модерната педагогика 

О
тдавна се обсъжда темата за образованието на бъдещето и какво огромно 
предизвикателство ще бъде прилагането на новите технологии в него, 
предвид факта, че образователната система е една от най-консервативни-
те. Коментира се и това, че преподавателите имат нужда от допълнителна 
подкрепа и обучение, за да са в крак с най-актуалните методики и практики, 

а учебните заведения и учащите от своя страна не разполагат с необходимoто оборуд-
ване. 
   В последните седмици обаче бъдещето се случва днес! Дигиталните технологии в сфе-
рата на образованието се завъртяха на бързи обороти в динамично променящата се из-
вънредна ситуация в целия свят. И така, като граждани на света, ние изведнъж се оказа-
хме много повече подготвени за бъдещето, отколкото някога сме предполагали. 

с подкрепата на 
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Текущ контрол
Висшите учебни заведения в За-
падна Европа, САЩ и някои ази-
атски страни отдавна имат из-
градени собствени 
информационни системи, чрез 
които студентите получават 
достъп до различни информа-
ционни ресурси по време на след-
ването си и имат възможност за 
пряк онлайн контакт с препода-
вателите си. В Нидерландия и 
Дания, например, изпити от „от-
ворен тип“ могат да се полагат 
от вкъщи в рамките на опреде-
лен времеви диапазон, зададен от 
университета. Поради естест-
вото на образователната сис-
тема при такъв тип изпитване е 
невъзможно да се препише, тъй 
като самите изпитни задания 
изискват студентите да дадат 
собствена оценка и анализ по да-
ден казус в определена област 
или академична дисциплина. Ос-
вен това образователната сис-
тема в някои западноевропейски 
държави предполага много по-го-
лямо участие и инициативност 
от страна на студента, като 
обикновено между 30 и 40% от 
учебния процес представлява са-
мостоятелна работа на студен-
тите и участие в групови проек-
ти.

Кандидатстване в 
университет
За кандидатите от България, 
които в момента подготвят 
своите документи за прием в 
университети в Европа, добра-
та новина е, че процесът на кан-
дидатстване е изцяло онлайн и 
не налага пътуване до съответ-
ния университет. За студенти 
от Европейския съюз сроковете 
за подаване на документи за ня-
кои бакалавърски и магистърски 

програми, които започват през 
есента на 2020 г., са през май-
юни, а отделни университети 
приемат документи и до август 
месец. Там, където има по-ранни 
срокове за кандидатстване, са-
мите учебни заведения удължа-
ват периода за подаване на до-
кументи предвид създалата се 
ситуация. 
На фона на извънредната ситуа-
ция, специалистите са опти-
мисти: при спазване на ограничи-
телните мерки, грижа за 
личната хигиена и подсилване на 
имунната система скоро светът 
ще се завърне към естествения 
си ритъм.

Езикови ваканции
Планирането на езиковите ва-
канции за лятото на 2020 г. 
продължава да е актуално. Ези-
ковите центрове и училища 
имат готовност да проявят 
гъвкавост по отношение на про-
цедурите и финансовите усло-
вия за записване: голяма част от 
тях вече не изискват депозит 
при записване, езиковият курс 
може да бъде отложен за срок от 
12 месеца или напълно отменен 
до 1 юни, ако обстоятелствата 
го налагат.

Инвестиция в образование
Независимо от предизвикател-
ствата на динамично развива-
щата се ситуация, в която све-
тът се намира към днешна дата, 
едно е сигурно – във времена на 
криза образованието си остава 
най-добрата инвестиция, а с 
технологиите, които 21-ви век 
предлага, качественото обуче-
ние ще става все по-достъпно. 
Опитът през годините показва, 
че светът все повече ще се диги-
тализира, границите ще падат, а 
образованието ще е на една ръка 
(или по-точно на един „клик“) раз-
стояние за тези, които искат да 
се развиват. 
Като консултанти по образова-
телни програми в чужбина, ние 
от ЕДЛАНТА се движим в крак с 
времето и се стремим да изпре-
варваме тенденциите. Именно 
затова, за всички, които се ин-
тересуват от образование в 
чужбина, ние предлагаме без-
платни онлайн консултации.

Във времена на 
криза 

образованието си 
остава най-добрата 

инвестиция



В
исшите учебни 
заведения в Бълга-
рия се делят на 
частни и държав-
ни. Към тях спадат 
университети, 
академии, колежи и 
други. Изборът за 

учебно заведение след средното об-
разование не е никак лесен. Винаги 
преценяваме какви са плюсовете и 
минусите първо да учим в България, а 
след като решим, започваме да смя-
таме какви са плюсовете и минусите 
на държавното и частното образо-
вание. И, ако вие сте още от тези, 
които се чудите, сме ви подготвили 
статистики, които да ви помогнат 
допълнително за решаващия избор. 

материал на Борислав Борисов
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БЪЛГАРИЯ 

Първата и най-важна стъпка е да влезем в „Рейтинговата система на  
висшите училища в България“. Оказва се, че в България има 51 висши училища, 
които обучават по стотици специалности, разпределени в 52 професионал-
ни направления. Статистиката на МОН показва, че към момента има над 
200 000 студенти в Бъллгария. За година се приемат над 70 000 студенти 
в държавните и частните университети. Това са утвърдени цифри от пра-
вителството на приеманите за обучение студенти и докторанти във ви-
сшите училища и научните организации в България през учебната 2019-
2020 година.

По-детайлна статистика показва, че държавата субсидира обучението 
на 43 413 студенти в 37 държавни висши училища. От тях 37 119 за образо-
вателно-квалификационни степени след средно образование. Броят им е 
съобразен с оценката на учебната и научната дейност на висшите учили-
ща, с данните за реализацията на завършилите студенти и докторанти и 
с приоритетите за обществено-икономическото развитие на страната. 

Определени са и 2000 места за наши сънародници от чужбина, които се 
обучават в бакалавърски и магистърски програми в български висши учили-
ща. Местата за докторанти са 40. Осигурени са и 150 места за обучение на 
граждани на Република Северна Македония. 

Държавни и частни университети в 
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За година се 
приемат над  

70 000 
студенти в 

държавните и 
частните 

университети

По отношение на докторанти във 
висшите училища те са общо 2 420. 
За държавните висши училища мес-
тата са 2 254, за частните - 166, а за 
научните организации – 296. След 
като разгледахме общата бройка на 
студентите, време е да видим класа-
ция на университетите по направле-
ния. Какво ще рече това? Например, 
ако сте решили да учите Междуна-
родни отношения може да посочите 
направление Политически науки и да 
ви покаже официалната класация на 
МОН кой университет е на 1-во, 2-ро, 
3-то място и т.н. в класацията в Бъл-
гария по отношение на тази специал-
ност. Много е полезно, ако искате да 
разберете кои са водещите универ-
ситети по дадено направление.

Рейтинговата система на универ-
ситетите в България е прозрачна и в 
нея са събрани и обобщени данни за 
близо 100 индикатора, които измер-
ват различни аспекти от дейността 
на висшите училища, включително 
учебния процес, учебната среда, соци-
ално-битовите и административни 
услуги, научната работа, престижа, 
както и реализацията на завършили-
те на пазара на труда и регионална-
та значимост. Тези индикатори са 
формирани на базата на статисти-
чески данни, събрани от различни из-
точници, включително и чрез социо-
логически проучвания. Поглеждайки 
отново в нея става ясно, че Софийски-
ят университет остава първенец с 21 
професионални направления, на второ 
място е Техническият университет в 
София с шест направления, а на трето 
място – Американският университет в 
България в три направления.

Стигайки обаче до направленията, 
е важно да знаем кои са направления-
та с най-много студенти. Затова 
МОН са направили детайлен анализ и 
са дали следните данни:

 ■ Икономика с 37 909 студенти
 ■ Администрация и управление с  
16 584 студенти

 ■ Педагогика с 14 964 студенти
 ■ Медицина с 11 737 студенти
 ■ Право с 9389 студенти
 
И след като видяхме колко много 

студенти има в тези направления, 
редно е да видим и кои направления 
са с най-малко студенти.

 ■ Военно дело – 1082 студенти
 ■ Биотехнологии – 1015 студенти
 ■ Химически науки – 880 студенти
 ■ Животновъдство – 802 студенти
 ■ Физически науки – 655 студенти
 ■ Философия – 576 студенти
 ■ Математика – 418 студенти
 ■ Религия и теология – 381 студенти
 ■ Материали и материалознание – 
298 студенти

 ■ Металургия – 258 студенти
 ■ Теория и управление на образова-
нието – 211 студенти

 ■ Теория на изкуствата – 63 сту-
денти
 
Прави впечатление обаче, че една 

от специалностите, при които мла-
дите хора се реализират най-много, 
но е с най-малко студенти, е Военно 
дело. Оказва се, че доста от завърши-
лите въпросната специалност успя-
ват да се реализират. Следват Меди-
цина, Стоматология и Фармация. 

Делът на чуждестранните сту-
денти в България е близо 7%. Ста-
тистиката още ни показва, че 
най-много чуждестранни студенти 
има в направления Медицина, Стома-
тология, Ветеринарна медицина, 
Фармация и Транспорт, корабоплава-
не и авиация.

 ■ Медицина – 54.88%
 ■ Стоматология – 40.44%
 ■ Ветеринарна медицина – 28.5%
 ■ Фармация – 14.11%
 ■ Транспорт, корабоплава-
не и авиация – 11.39%

Мнозина се интересуват и кои 
са специалностите, които са с 
най-висок доход след завършване-
то и респективно с най-нисък. 
 
Специалности с най-висок  
доход след завършването  
за 2019-а година:

 ■ Информатика и компютърни нау-
ки – 2586 лв. 

 ■ Математика – 2435 лв.
 ■ Проучване, добив и обработка на 
полезни изкопаеми – 2339 лв.

 ■ Комуникационна и компютърна 
техника – 2126 лв.

 Специалности с най-нисък  
доход след завършването  
за 2019-а година:

 ■ Педагогика – 971 лв.
 ■ Здравни грижи – 960 лв.
 ■ Педагогика на обучението –  
959 лв.

 ■ Стоматология – 920 лв.
 ■ Музикално и танцово изкуство – 
907 лв.

 ■ Ветеринарна медицина – 880 лв.
 ■ Обществено здраве – 655 лв.



We are the life changing 
University of Sunderland 

University of Sunderland има 20 000 студенти, базирани в кампуси на североиз-
точното крайбрежие на Великобритания, в Лондон и в Хонконг, и в кампусите на 
глобални партньори в 15 държави. Международните студенти са 37% от общия 
брой. Ние сме известни в световен мащаб с качеството на преподаване и научни 
изследвания. Всички наши научни-изследователи са и преподаватели, което означа-
ва, че нашите студенти се възползват от научни открития и иновации на всеки 
етап от тяхното следване в университета. Нашите научни изследвания са наис-
тина иноваторски и напредничави. Горди сме, че в 10 области те се считат за „во-
дещи в света“ (според най-новата рамка за научни постижения, която оценява ка-
чеството на изследванията във всички университети в Обединеното кралство). 
Университетът е оценен и със сребърно отличие в най-новата национална рамка 
за преподавателски постижения (Teaching Excellence Framework – TEF), която призна-
ва постиженията ни за ангажираност на работодателите, професионална прак-
тика, академична подкрепа и високото ниво на преподаване.

University of Sunderland е добре известен като „приятелския университет" и това е така, защото ние наистина се гри-
жим за благополучието на всички наши студенти. Нашата работа е да гарантираме, че те имат най-добрия възможен 
опит по време на обучението си. Ако имате нужда от подкрепа, докато сте в университета, ние ще направим всичко 
възможно да ви помогнем.
Североизточната част на Англия има един от най-красивите и разнообразни пейзажи във Великобритания. Не отнема 
много време да попътувате от оживените градски райони до древните гори и национални паркове в близост. Самият 
Съндърланд се намира точно на драматичното североизточно крайбрежие, а на десетина минути пеша от кампуса има 
километри красиви пясъчни плажове.
Според Индекса за жизнеспособност за 2018 г., Съндърланд е определен за най-доброто място за живеене на хора под 
30 години поради ниските разходи за живот, високата удовлетвореност от работни места и общото щастие и бла-
гополучие. Съндърланд е един от най-безопасните градове в Обединеното кралство – през 2018 г. бяхме класирани на 
7-мо място в проучването за „Най-безопасните места за живеене във Великобритания“, според Compare the Market.
Североизточният регион е и един от най-достъпните като разходи за живот в Обединеното кралство. Този факт 
прави животът и ученето в Съндърланд изключително привлекателни. В University of Sunderland ще сте поощрени да 
бъдете наети от подходящи работодатели в лицето на местни, регионални или национални компании. Ще имате въз-
можността да се учите от гостуващи лектори и да посещавате майсторските класове на експертите в бранша. Ела-
те в Sunderland и ще завършите с повече от просто отлична академична квалификация – вие ще се дипломирате със 
завидна перспектива за работа и приятели за цял живот.

ЗАЩО UNIVERSITY OF SUNDERLAND?
• Втори във Великобритания за обучение в бакалавърски програми (според Guardian University League Tables 2020).
• Девети в категория „Международен“ според Whatuni Student Choice Awards (WUSC) 2019. 
• QS Stars World University Ranking 2019 отличи Sunderland с 5 звезди за преподаване, работна заетост, интерна-
ционализъм, приобщаване и изключително оборудване.
• Съндърланд е вторият най-достъпен град във Великобритания, според проучване през 2018, проведено от 
Prospects Luminate. 
• Шестнадесети (от общо 131 британски университета) в категорията „Университет на годината“ според WUSC 2019. 
• Девети (от общо 131 британски университета) в категорията „Студентска подкрепа“ според WUSC 2019.
• Sunderland е „най-приобщаващият университет в Обединеното кралство“ (според HESA 2015/16).
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АКАДЕМИЧНИ ПРОГРАМИ
City Campus 
Нашият градски кампус се намира 
в сърцето на Съндърланд – обо-
рудван с всичко, което може да ви 
е необходимо.

СПЕЦИАЛНОСТИ: Medicine; 
Pharmacy; Occupational Health; 
Physiotherapy; Pharmaceutical 
Sciences; Nursing; Paramedic 
Science; Health and Clinical Sciences; 
Sport and Exercise Sciences; 
Psychology; Photography; Fine Art; 
Illustration; Design; Fashion и 
Performance.
В центъра на този кампус се по-
мещава CitySpace – нашето ембле-
матично спортно и социално съо-
ръжение. Научният ни комплекс и 
Helen McArdle House са дом на на-
шите здравни и научни програми. 
Другите сгради в кампуса включ-
ват библиотеката Murray, сграда 
Priestman и Hope Street Xchange – 
съвременно работно простран-
ство за бизнес иновации и пред-
приемачески студентски проекти.

Sir Tom Cowie Campus 
Sir Tom Cowie в St. Peter’s е впечат-
ляващ кампус в близост до реката 
и една от най-красивите брегови 
ивици във Великобритания.

СПЕЦИАЛНОСТИ: Animation; Art 
and Design Foundation; Business, 
Law and Tourism; Education; English; 
History; Computer Science; 
Engineering; Glass and Ceramics; 
Journalism; Media and 
Communications. 
Този кампус включва информа-
ционния център David Goldman – 
високотехнологична среда, включ-
ваща най-новите компютри. Тук 
ще намерите и медийния център 
David Puttnam, където студенти-
те от специалностите Журналис-
тика, Култура, Управление на со-
циални медии, Медийна продукция, 
Филмово производство, Телевизия, 
Анимация и Радио, могат да се 
възползват от стандартното за 
индустрията оборудване в сту-
диа за редакции, работилници и 
монтаж на площ от 4600 кв. м.

Локация в Лондон 
В допълнение към нашите кампуси 
в Съндърланд университетът 
разполага и с учебна база в Лон-
дон, която се намира точно в  

сърцето на оживения финансов 
квартал на британската столица.

СПЕЦИАЛНОСТИ: Business; 
Management and Finance; Tourism; 
Nursing and Health и English for 
Academic Purposes. 

APPLY ON YOUR OWN 
SCHOLARSHIP
Редовните студентите в бакала-
върски и магистърски програми 
от България, които ще започнат 
своето обучение в кампусите ни в 
Съндърланд през учебната 
2020/21 г., имат право на стипен-
дия на стойност до 1200 паунда в 
брой!
Кандидат-студенти в степен ба-
калвър биха могли да получат сти-
пендия в размер 1200 пауда, а 
тези за степен магистър – 800 
паунда. 
За да вземете стипендия, трябва 
да кандидатствате директно за 
University of Sunderland, използвай-
ки онлайн системата за канди-
датстване или чрез European 
Regional Office. Може да се възполз-
вате от възможността за допъл-
нителни стипендии и отстъпки. 
За повече подробности или от-
носно самото кандидатстване се 
свържете с: europe@sunderland.
ac.uk. 

КОНТАКТИ
Ако обмислите да следвате в 
Sunderland или просто искате по-
лучите повече информация, ще се 
радваме да се свържете с нас. Мо-
жете да го направите с нашия ев-
ропейски офис, като използвате 
на Ваше разположение контакти-
те по-долу:

Тел: +30 210 921 2885
europe@sunderland.ac.uk
www.sunderland.ac.uk
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Специалността 
Важно е да кажем, че през последните годи-

ни Медии и комуникации е една от най-пред-
почитаните специалности от канди-
дат-студентите. Програмата е фокусирана 
върху основните теории на комуникациите. 
Студентите, избрали тази специалност, се 
запознават с най-новите трендове и про-
блеми в областта на медията, както и ин-
струментите и техниките за справяне с 
тях.

М
едиите винаги са били съблазнително място за работа. Публичност и слава 
примамват желаещите да следват Журналистика или PR. Журналистиката, 
като академична дисциплина, съществува от началото на миналия век, а в 
България води началото си от 50-те години, когато СУ „Климент Охридски” 
за пръв път я предлага на кандидат-студентите. PR-ът или тъй наречени-

те „Връзки с обществеността“ в България идва малко по-късно. Професията започва да се 
появява по-сериозно в средата на 90-те години, когато Нов български университет и Со-
фийски университет започват първите си образователни програми по Връзки с общест-
веността. Трябва да се отчете фактът, че в журналистическата професия и като цяло 
всичките направления на Медии и комуникации се влиза през много врати. В медиите рабо-
тят хора с образование от най-широк диапазон. Филологическото образование например е 
предпочитано от медиите при подбор на кадри, защото все пак Журналистиката е от 
„семейството” на хуманитарните науки, а и професията е под знака на словото в различ-
ните му разновидности. 

МЕДИИ И КОМУНИКАЦИИ
материал на Борислав Борисов



Класация на университетите в чужбина
В чужбина специалността е изключително застъпена, особено в САЩ и Великобритания. В САЩ има голямо ме-

дийно разнообразие, затова нуждата от качествени журналисти е голяма. Отделно много фирми и бизнеси, кои-
то се развиват зад океана има нужда и от добри PR експерти, които да подпомагат развитието. Затова не ни 
учудва, че водещите университети са в САЩ. Интересното е, обаче, че най-добрият университет в класация-
та не е от там, а от Нидерландия. След него в световната класация е Станфорд следван от Университета на 
Южна Калифорния (University of Southern California).

Трудна работа е обаче да се каже кои са най-престижните университети за получаване на диплома по Медии и 
комуникации в Европа. Най-вече, защото на Стария континент често класациите се различават, а от друга 
страна, ако не броим легендарните Оксфорд и Кеймбридж, водещите университети в развитите страни са с 
изравнени сили. Тенденцията дори е като че ли все повече хора да се насочват към млади университети с нови и 
модерни програми. Когато избирате университет, за да учите Медии и комуникации, преценете как ще ви по-
могне той да навлезете в професията. Разучете цялостното обучението и къде ще се провежда практиката. 
Вариантите за специализация в тази област са многобройни, не се разпилявайте, а си изяснете дали ще сте пи-
шещ, радио или телевизионен журналист, PR медиен анализатор или писател и сценарист.

Класация на университети в България

През последните 
години Медии и 
комуникации е  
една от най-

предпочитаните 
специалности от 

кандидат-
студентите
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Място Университет Град

1. Американски университет Благоевград

2. Софийски университет София

3. УНСС София

4. УниБИТ София

5. НБУ София

6. Шуменски университет Шумен

7. Югозападен университет Благоевград

Направление: Обществени комуникации и информационни науки
Класация: МОН 2019

Място Университет Държава

1. University of Amsterdam Нидерландия

2. The London School of Economics and Political Science Великобритания

3. Goldsmiths, University of London Великобритания

4. University of Zurich Швейцария

5. University of Leeds Великобритания

6. Cardiff University Великобритания

7. Ludwig-Maximilians-Universitat Германия

Направление: Communication & Media Studies
Класация: QS Ranking 2019
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Когато избирате 
университет, за да 

учите Медии и 
комуникации, 

преценете как ще ви 
помогне той да 

навлезете в 
професията
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Качества по време 
на следването

Често хората смятат, че на човек му стига 
да пише хубаво, за да се занимава с тази специ-
алност. Да, вероятно доброто писане е плюс, 
когато някой се захваща с медии и комуникации, 
но специалността е насочена далеч повече към 
анализиране на медийната ситуация, любопит-
ство относно заобикалящия свят и способ-
ност за търсене на причинно-следствени 
връзки. Следването на тази специалност няма 
да ви направи изградени журналисти и готови 
телевизионни водещи. Дисциплината дава 
нещо далеч по-важно, а именно храна за разми-
съл, теории и предложения, които само трябва 
да обмислите и съответно примете или от-
хвърлите. Естествено, след задълбочени про-
учвания и дълбаене в сферата.

Практическа или 
теоретична насоченост?

Отново е важно да го кажем – учебните 
предмети по публицистика, комуникации и ме-
дии няма да ви направят изградени журнали-
сти. В университета рядко се вземат интер-
вюта, нито се подготвят радио предавания. 
Или поне не в рамките на универститетската 
програма – по време на задължителната си 
практика човек може и без проблем да работи 
в някоя медия като журналист, за да научи 
всички тези неща. Специалността е с ясно  
очертана теоритична и научна насоченост. За 
практика е важно да се обърнем към стажове.

Стажовете
Възможностите за стаж са едно от най- 

важните неща за студентите в медийни про-
грами. Преди да изберете дадена програма или 
висше училище, проверете с кои медии си 
партнира то за провеждане на стажове. Това е 
златен шанс още по време на следването да 
навлезете в медийните среди, което е изклю-
чително важно. Медиите са бранш, в който, 
както стана дума, се влиза от много врати, а 
принцип при назначенията често е да не се пус-
кат обяви за свободни позиции, а да се търсят 
кадри чрез вътрешно фирмени контакти. При 
такива конкурентни условия е абсолютно на-
ложително от съвсем ранен етап да търсите 
всяка възможност за стаж, да правите кон-
такти и да хващате всяка възможности за  
изява. Медиите регулярно предлагат стажове, 
най-вече неплатени, но това не трябва да ви 
притеснява. Следете къде има такива възмож-
ности и кандидатствайте.

Възможности за реализация
Безкрайни!
С такава специалност човек не си получава 

директно хляба в ръцете с напускането на 
университета. Всичко си зависи от това до-
колко е амбициран и отворен към нови възмож-
ности самият човек. Стандартно можете да 
се занимавате с журналистика, PR или реклама. 
Но защо не и да се отдадете на научни изслед-
вания в областта на медиите и дори да стане-
те професори или доценти в университета 
си?

Развитието на новите технологии води 
със себе си и неимоверно развитие на сектора 
на комуникациите – все повече фирми търсят 
хора, които разбират как протичат процеси-
те в интернет и социалните мрежи и имат 
капацитета да ги следят и анализират в полза 
на работодателите си. Можете да работите 
и в различни организации по различни социални 
проекти.

Бъдете активни, търсете си практика, 
създавайте контакти, ходете по различни ме-
роприятия, бъдете любопитни. Все повече ра-
ботодатели започват да търсят определени 
качества у кадрите, които наемат, а не толко-
ва академични постижения. 
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Все повече 
работодатели 

започват да търсят 
определени качества у 
кадрите, които наемат, 

а не толкова 
академични 
постижения

Съвети и мнения от  професионалисти
„Бъдете готови да приемете работа, която не отговаря на моментни-

те ви изисквания. Това е шанс да се докажете и да продължите нагоре и 
напред. За да станете журналист, може да ви се наложи да приемете за-
дачи в 3:00 сутринта в неделя. Трябва да имате воля да го направите.”

Дейвид Фърст, радиожурналист  

„И журналистите, и PR-специалистите трябва да имат умения да пи-
шат. Първите обаче трябва да го правят за обществото, а вторите – за 
работодателите си. Обърнете внимание на разликата, за да знаете къде 
искате да бъдете.”

Стефани Кей, радиожурналист

„Много хора от новинарския бизнес ще потвърдят, че основните жур-
налистически умения като писане, взимане на интервю и репортерството 
се учат в процеса на истинската работа. Много от най-големите звезди в 
журналистиката никога в живота си не са посещавали дори курс по жур-
налистика.“

Тони Роджърс, About.com Guide

„Едно от най-големите предимства на това да учиш специалност, 
свързана с медии, са връзките. Професорът ви може да хареса нещата, 
които правите, и да ви препоръча в някоя престижна медия.”

Рейчъл Дийл, журналист

Част  от  професиите, 
в които може да се 
реализирате:
- Медия специалист

- Програмен директор

- PR

- Режисьор

- Рекламен директор

- Журналист

- Редактор

- Събитиен (Ивент) мениджър

- Експерт пазарни прогнози

- Social media мениджър

- Web content мениджър
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... 
Светът се мести в интернет 
и аз следвам тази тенденция

Ники Кънчев
 е завършил „Телевизиoнна журналистика” в Московския държавен универси-
тет „Ломоносов”. Учил е и в Софийския университет. Завърша гимназия в 
родния си град Червен бряг. Водил е предаванията „Стани богат”, 
„Big Brother”, „Един срещу всички”, „Да ти паднат 100 хиляди” и други. 
Всеки четвъртък от 13 до 17 часа води по Дарик собствено радио токшоу.

 
Как избра тази професия? Какво 
те тласна към нея?

Тласна ме вътрешното ми любо-
питство. Исках да опозная света. 
Имах ухо за екзотичните местенца 
по света. „Остров Тамбукту“ ми се 
заби в главата, дълго време не знаех 
че авторът е Марко Марчевски, а 
главният герой е българинът Антон, 
а островът е... измислен. Светът 
идваше при мен в малкото градче, в 
което живеех, чрез медиите - тогава 
ги наричахме средства за масово ос-
ведомяване. То си беше по-скоро „ма-
сово осеменяване“, главно „заслепява-
не“, предимно душевно. Визирам 
идеологията, която се набиваше на 
очи от първите страници на 
вестниците. Оттогава ми е любимо 
да започвам да разглеждам вестни-
ците отзад напред. На последната 
страница винаги беше спортът, 
който и без това обожавах. И така 
се запалих по спорта, музиката и 
другите „последни теми“ на тога-
вашното общество. Те ми бяха 
най-присърце.  

Много хора смятат, че да си жур-
налист е просто да задаваш въ-
проси. Какви качества трябва да 
притежава всъщност човек?

Без да си добър психолог няма как 
да стане. Няма как да стане и без 
предварителната подготовка, за коя-
то говорехме в началото на интервю-

интервю на Борислав Борисов

то – тоест да си работохолик. 
За радиото, и особено за телеви-

зията, трябва и външна освободе-
ност, вътрешна свобода, и най-вече 
бърза мисъл. Да прищракваш бързичко. 

Говорим често за свобода на сло-
вото. Защо в България постоянно 
се коментира тази тема? Ти лич-
но имал ли си натиск някога от 
някого?

Много хора искат да си измият 
ръцете с медиите в България. Все 
едно медиите сами създават съби-
тията и после си ги отразяват. Ка-
квито и да са медиите в България, 
нямат чак такава власт и възмож-
ности. Несвобода на словото според 
мен няма, но определено има зависи-
мости. Те са главно икономически, 
защото медията трябва да се само-
издържа и да плаща заплати. Не ис-
кам да се правя на светец, но поне аз 
никога не съм чувал или получавал 
указания: Ето ви тези ...хиляди лева, 
за да очерните хикс или игрек, от 
днес този или онзи вече не ни е прия-
тел, хвърляйте гадости по него, 
тази тема е забранена и никой да не 
пише/говори по и за нея, тази фирма 
не ни дава реклама, дайте да ѝ разго-
ним фамилията. Разбира се, медиите 
могат да са успешен инструмент в 
манипулациите, наклоняването на 
везната вляво или вдясно, могат да 
хвърлят бомби тип „костинбродска-

Журналистическата професия е 
многопластова. Човек трябва да 
разбира от много неща, за да е 
адекватен към средата. Ти как се 
подготвяш за твоите интервю-
та?

Ами ще ви отговоря с цитат 
от Любен Дилов-син, син на един 
от най-големите ни писатели Лю-
бен Дилов. Когато той игра в един 
благотворителен „Стани богат“, 
вече седнали на столовете на бо-
гатството, аз си позволих да го 
провокирам, визирайки безкрайно 
широката му обща култура. Попи-
тах го простичко: Любо, готов ли 
си за играта? Той отговори мъдро: 
За тази игра човек се готви цял жи-
вот. 

Така ще отговоря и на вас. За 
журналистиката, за интервютата 
си аз се подготвям цял живот.  
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За радиото и за 
телевизията 

трябва външна 
освободеност, 

вътрешна свобода, 
и най-вече бърза 

мисъл

та“, но рано или късно животът ви-
наги улавя и изправя до стената...

Хората те свързват с „Биг бра-
дър" и „Стани богат". Има много 
разлики между двете, но искам да 
отличим една основна – едното е 
на живо, другото – на запис. Какви 
са предимставата и недостатъ-
ците на такъв тип продукции?

Посочената от вас разлика е пре-
димно технологична. Доста същест-
вена, но все пак технологична. Двете 
предавания са като две различни 
планети. На тези планети се гово-
рят различни езици, дървото на цен-
ностите е различно, оценката на 
публиката също е различна. Предим-
ствата на „Биг брадър" са неговата 
абсолютна масовост, социалният 
експеримент заложен в него, въ-
трешните и външни провокации към 
всеки един участник. Хем трябва да 
се харесаш на съквартирантите ти, 
хем на зрителите отвън, за да не те 
изгонят. Уникална схема... Минусите 
тук са чисто в човешкото поведе-
ние, по-ниския стил, който демон-
стрират някои от хората в Къщата. 

При „Стани богат“ предимства-
та са предимно в интелектуалната 
част на играта, жаждата за знание, 
изконната българска поука „Учи, за 
да сполучиш“, готините въпроси. 
Минусите тук са по-моно излъчва-
нето на целия спектакъл, актьори-

те са един/двама и трябва да носят достатъчно талант/знания, за да се 
получи качествено зрелище. А телевизиите се хранят със зрелища, това е!

Изпитваш ли трудности понякога в професията или вече всичко е зауче-
но и знаеш кога, къде и как да реагираш?

Колкото и да си готов, живите предавания са си на живо. Неодавна госту-
вах на Слави Трифонов във вечерното му шоу. През деня ми се обадиха от екипа 
му и ми казаха, че няма да има публика. Отивам на място, гледам, че и бенд няма, 
балерини. Каквото, такова. Реших да наблегна на по-личното, да стане по-ин-
тимен разговор между приятели пред очите на всички обаче... Мисля, че се  
получи...

Какъв е журналистическият бранш в България – повечето сте конкурен-
ция или сте приятели?

Има и от двете. Ако започнем от конкуренцията – тя е безмилостна, осо-
бено в големите формати и спектакли, в които аз участвам. Ако едната голяма 
телевизия ще стартира „Биг брадър“, другата я чака с „Фермата“, което дефак-
то си е пак същото, но в други дрехи, после другата измисля нещо, съответно 
се отговаря на удара. Борбата за рейтинг е безмилостно жестока.

В същото време много колеги от една медия и то от тези православните и 
кълнящите се в „своята медия“ след година/две правят трансфер при „против-
ника“. Животът е по-шарен от нашите планове. Господин Павел Станчев, мисля, 
беше изпълнителен шеф и на Нова, и на БТВ. За мен всеки просто трябва да си 
върши работа.  

Проблемът със заплащането ще бъде ли решен? Да си журналист поняко-
га изисква да работиш за много малко пари… Защо се получава така?

Говорих Ви за икономическите зависимости. Медиите станаха прекалено 
много, всеки сайт е медия, всеки търси място под слънцето. Журналистите са 
сред най-слабо заплатените професии в България. 

Как виждаш бъдещето на телевизията? 
Виждам го розово. Едва ли някой ще катурне телевизиите в следващите 

50-100 години, въпреки новите технологии и техният напредък. Борбата ще е 
за качеството на продукта, който се показва, качеството на новините, които 
се предлагат, борбата ще е за авторски права да покажеш световни спортни 
събития,  борбата е да намериш продуценти, които да ти измислят и засне-
мат най-якия сериал..

 
Ники, започна и съвсем нов проект „Важното за теб". Разкажи за него.

Да, светът се мести в интернет и аз следвам тази тенденция. Най-важно-
то обаче си остава Негово Величество „Съдържанието"! Отново това, с което 
започнахме този разговор - какво предлагаш на аудиторията си, какво им да-
ваш за размисъл, за гледане, за слушане, за четене. „Важното за теб" е проект на 
сайта www.topnovini.bg и са серия кратки (15-20-минутни) интервюта с някои 
от най-популярните българи 
в момента - от тв и радио 
водещи, до актьори, изпълни-
тели, включително и инфлу-
енсъри. Поглеждаме и към 
най-нормалните хора и тех-
ните проблеми. Досега в 
рубриката минаха хора 
като Гала, Георги Тошев, 
Виктор Чучков, Миро, Любо, 
Орлин Павлов, Ани Владими-
рова, Китодар, Тита, Чарли 
Танев, Росен Карамфилов и 
още много други. 

Кое е важното за теб?
Животът като такъв. 

Най-голямото богатство е 
самият живот. Живейте го!

23



С
четоводство и финанси е една от най-разпространените икономически специалности. И 
у нас, и в чужбина тя не само не губи своята популярност, но и става все по-търсена и не-
обходима в свят, в който основната обменна валута са и ще останат парите (поне в 
близкото бъдеще). Полезен факт за всички с интерес към тази сфера е, че аналитичното 
мислене и работа с числа не са единственият фактор, за да изберете тази специалност. 
Да, те са необходима основа, но една от основните задачи на финансовите специалисти е 
да могат да правят анализи и да „превеждат“ от езика на числата.
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СЧЕТОВОДСТВО 

            
    И ФИНАНСИ

материал на Милена Узунова

Индустрията на 
финансовите 

услуги обхваща 
голямо 

разнообразие от 
дейности в 

разнообразни 
сфери

Как оптимално да управляваме паричните ресурси

Какво се изучава 
Икономика

Математика

Финансово счетоводство

Банково счетоводство 

Статистика

Иконометрия

Банкиране

Финансови пазари

Застраховане и осигуряване

Корпоративни финанси

Финансови инвестиции

Данъчна политика
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Счетоводство или финанси?
Счетоводството и финансите са двете форми на управление на парите на 

бизнеса, но те се използват за две много различни цели. Един от начините да се 
направи разграничение между двете е да се разбере, че счетоводството е част 
от финансите и че финансирането има много по-широк обхват от счетовод-
ството.

Счетоводството е практика на изготвяне на счетоводни записи, включи-
телно измерване, подготовка, анализ и тълкуване на финансовите отчети. Тези 
записи се използват за разработване и предоставяне на данни, измерващи ефективността на фирмата, оценка 
на финансовото � състояние и плащане на данъци. Финансите, от друга страна, са ефективното и продуктив-
но управление на активите и пасивите въз основа на съществуващата информация.

Финансите са изучаването на паричните и капиталовите пазари, които по тематика се доближават много 
до макроикономиката. Това е управлението и контрола на активите и инвестициите, които се фокусират вър-
ху решенията на индивидуални, финансови и други институции, когато избират ценни книжа за своите инвес-
тиционни портфейли. 

Друг начин да го разгледаме е, че счетоводството анализира миналите разходи и резултатите на бизнеса. 
Тази информация се използва от финансовия отдел за вземане на решения за бъдещето.

Въпреки различията помежду им, финанси и счетоводство често са под шапката на една и съща програма, 
особено като говорим за бакалавърски такива, които в основата си са по-всеобхватни.

Финанси и счетоводство в България

Как оптимално да управляваме паричните ресурси

народна компания или кариера в чужбина, ще искате знанията ви да 
са развити според световните стандарти.

Пример за такава програма е програмата на Международния фа-
култет на Шефилд у нас съвместно с Нов български университет.

А ето и първите 10 университета в областта според последна-
та класация на МОН:

Финансовите специалности са 
част от портфолиото на почти 
всеки университет у нас. Предла-
гат се по-общи и по-специализи-
рани програми в областта. Част 
от бакалавърските и магистърски 
програми са по Финанси, Икономи-
ка и финанси, Счетоводство, Фи-
нанси, счетоводство и контрол, 
Финансов мениджмънт и т.н. Обу-
чението по финанси в България е 
предимно на български език. Кога-
то става въпрос за счетовод-
ство, е важно програмите да се 
базират на международните 
стандарти за обучение. При избор 
на програма и университет е 
добре да разгледате подробно  
описанието на модулите. Ако се 
стремите към развитие в между-

Университет Резултат 

1. Софийски университет „Св. Климент Охридски" 68

2. Американски университет в България 63

3. Университет за национално и световно стопанство 62

4. Висше училище по застраховане и финанси 56

5. Нов български университет 53

6. Икономически университет, Варна 52

7. Висше транспортно училище „Тодор Каблешков" 49

8. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" 49

Източник: МОН 2019

Счетоводството 
и финансите са  
двете форми на 
управление на 

парите на 
бизнеса



Кандидатстване  
в България

Финансовите специалности са 
едни от най-престижните в бъл-
гарските университети. СУ пред-
лага модерната специалност изця-
ло на английски език 
Счетоводство, финанси и диги-
тални приложения, в която се изу-
чават международните счетовод-
ни стандарти. 
Кандидатстването изисква под-
готовка, особено в първите уни-
верситети от класацията. Там до-
брите оценки в дипломата за 
средно образование не са доста-
тъчни. Освен успех от дипломата 
и по-конкретно оценките по ма-
тематика и чужд език, е необходи-
мо да се явите или на матура по 
математика, или на кандидатсту-
дентски изпит по математика. В 
УНСС приемът също е на база кан-
дидатстудентски изпити. В някои 
от частните университети също 
ще трябва да се явите на изпити, 
а за тези с програми на английски 
ще ви е необходим сертификат за 
владеене на езика или вътрешен 
изпит. 
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Счетоводство и финанси в чужбина 
Ако трябва да определим къде е най-престижно да се изучават финан-

си, отговорът би бил ясен: Великобритания и САЩ. Техните университе-
ти доминират световните класации за обучение в областта на финанси 
и счетоводство. Двете държави са двата глобални финансови центъра, а 
професионалните им финансови институции определят международните 
счетоводни стандарти. Университетите в  САЩ и Великобритания съз-
дават стабилни връзки с индустрията, а студентите са търсени спе-
циалисти от редица международни корпорации. Разбира се,   това не зна-
чи, че финанси трябва да се изучават непременно там. Множество 
университети в Холандия, Германия, Франция и Испания също предлагат 
качествени програми в областта. Азиатското образование, особено в 
сферата на бизнеса и финансите, също не е за подценяване през послед-
ните години. Ето и най-актуалната подредба на международната класа-
ция на QS World University Rankings:

Място 
в Европа

Място 
в света

Университет Държава

1. 4. London School of Economics and 
Political Science (LSE) Великобритания

2. 5. University of Oxford Великобритания

3. 6. University of Cambridge Великобритания

4. 11. London Business School Великобритания

5. 17. Bocconi University Италия

6. 19. HEC Paris School of Management Франция

7. 21. University of Manchester Великобритания

8. 29. Imperial College London Великобритания

9. 30. INSEAD Франция

10. 43. Erasmus University Rotterdam Нидерландия

Източник: QS World University Rankings By Subject 2020

Място в САЩ Място в света Университет

1. 1. Harvard University

2. 2. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

3. 3. Stanford University

4. 7. University of Pennsylvania

5. 8. University of California

Източник: QS World University Rankings By Subject 2020

Топ 10 университета в Европа

Топ 5 университета в САЩ
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Кандидатстване  
в чужбина

Процесът по кандидатстване 
в програмите по Финанси в чуж-
дестранните университети 
включва стандартния набор от 
документи:

• Диплома за завършено средно 
образование или бакалавър;

• Сертификат за владеене на 
английски или друг чужд език;

• За университетите от САЩ: 
SAT и/или GRE/GMAT (за магис-
търски програми).

Някои от най-престижните 
университети в чужбина могат 
да филтрират големия наплив от 
кандидати и с допълнителни из-
пити. Най-важното при канди-
датстването в чужбина е подго-
товката на необходимите 
документи и явяването на изпи-
тите за езикови сертификати 
възможно най-рано. 

Място в Азия Място в света Университет Държава

1. 13. National University of Singapore (NUS) Сингапур 

2. 20. The Hong Kong University of Science and Technology Хонг Конг

3. 23. Peking University Китай

4. 25. Tsinghua University Китай

5. 27. The University of Hong Kong Хонк Конг

Източник: QS World University Rankings By Subject 2020

Топ 5 университета в Азия

Кариерна реализация
Индустрията на финансовите услуги обхваща голямо разнообразие 

от дейности в многобройни сфери. Приложение на образованието по фи-
нанси може да намерите във финансовия отдел на всяка една компания от 
който и да е сектор. Като започнем от счетоводните услуги и всичките 
видове счетоводство по разплащания, дължими сметки, изготвяне на 
финансови отчети, преминем през одита и регулаторните органи и 
стигнем до финансови анализатори, мениджъри, специалисти в кредитни 
институции и банки:

• Корпоративни финанси – разработване на финансовата стратегия 
на дадена компания, приготвянето на финансови отчети, координация с 
външни одитори;

• Търговски банки – кариерната реализация включва позиции на банко-
ви специалисти, кредитни инспектори и т.н.

• Инвестиционно банкиране – позициите в тази сфера са свързани  с 
посреднически услуги в търговията на акции, облигации, ценни книжа и 
други финансови инструменти;  

• Инвестиционни фондове – позиции като финансов анализатор, тър-
говец на финансови инструменти, мениджър на портфолио и т.н.;

• Застрахователни и пенсионни дружества – управление на активи 
във фондове.



...
Вселената на финансите 
е необятна

Георги Български, FRM, CFA, CAIA, CDT, PMP е завършил бакалавър-
ска и магистърска степен по Международни икономически отношения (МИО) в 
УНСС. През 2006 г. получава пълна стипендия за обучение по инвестиции към 
университета Джорджтаун, САЩ. Професионалната кариера му във финансо-
вата сфера започва през 2002 г. През 2007 г. той се присъединява към мени-
джърския екип на Бета Корп АД, където отговаря за управлението на активи. 
От април 2010 г. г-н Български е директор на дирекция „Търговия, емитенти и 
членство” в Българска фондова борса АД, а от септември същата година се 
присъединява и към съвета на директорите. От края на 2017 г. Георги Българ-
ски е консултант на проекти в сферата на FinTech, RegTech & TradeTech. Препода-
вал е финанси и инвестиции в няколко висши учебни заведения в България. 

Как се зароди интересът Ви към финансите? Доколко сферата е перс-
пективна, според Вас, за младите хора в момента?

В гимназията обожавах дисциплината физика и се състезавах по олимпиади. 
По онова време нямаше много възможности за професионално развитие в об-
ластта на точните науки. Наложи се да подходя прагматично и да стъпя здра-
во на основата от математическата и езиковата гимназия и да обединя две-
те в едно – оказа се, че най-добрата възможност беше елитната тогава 
специалност – МИО.

Малко преди дипломирането си от УНСС започнах работа в една банка и 
тогава видях, че Вселената на финансите е необятна. Реших да се развивам в 
тази област, защото имаше много предизвикателства и възможност за по-
стоянно разширяване на кръговете на познание. И така от 2002 година до 
днес не съм преставал да надграждам познанията си във всички спектри на 
финансовата наука – риск, управление на активи, финансов анализ, моделиране, 
инженеринг, алтернативни инвестиции, оценки на компании – списъкът е дъ-
лъг.

Перспективата според мен е в дигиталните финанси, именно заради това 
преди малко повече от две години пренасочих своя фокус изцяло върху управле-
ние на финансови, технологични проекти.

Какви качества трябва да притежава човек, за да практикува професи-
ята на финансист? В каква посока се е изменила професията в днешния 
глобален и дигитализиращ се свят?  

Най-важното условие за успех във финансовата индустрия е интересът 
към финансите. Качествата, които биха допринесли за развитие са: желязна 
дисциплина, отлични количествени умения, висока степен на организираност, 
професионални познания по английски език, тъй като добрата, съвременна ли-
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интервю на Десислава Пенчева

Перспективата 
според мен е в 
дигиталните 

финанси



тература не е достъпна на други 
езици. САЩ и Великобритания са 
стожерите и иноваторите във фи-
нансовия сектор. Ако искаш да си за-
познат с най-новите тенденции, 
трябва да ги прочетеш в оригинал в 
академичните доклади, специализи-
раната литература и периодика – 
Wallstreet Journal, Financial Times и т.н. 
За добро или зло, финансите, както и 
всеки сектор в икономиката, който 
лесно може да бъде подчинен на коли-
чествен анализ и алгоритми, е обре-
чен рано или късно да бъде превзет 
от компютрите. Разбира се, ще ос-
танат аспекти, които по-трудно 
ще бъдат асимилирани от софтуер-
ни решения и за тях ще се изисква 
човешка намеса. Но основната роля 
на висококвалифицираните финансо-
ви специалисти през идните десет 
години ще бъде да подпомагат реа-
лизацията на дигитални финансови 
решения. 

Какво мислите за стажовете и 
практическите упражнения по 
време на следването?

Професионалните стажове пре-
доставят невероятната възмож-
ност да се „краде занаят“ и според 
мен те са задължителна предпос-
тавка за навлизането в бурните 
води на реалността. Дори и в 
най-добрите световни университе-
ти е невъзможно да се получи доста-
тъчно практически опит от сту-
дентската скамейка. Именно поради 
това, в много от тези универси-
тетски програми стажовете са за-
дължителна част от образовател-
ната програма. 

Лично аз до момента четири 
пъти съм правил крачката назад към 
стажантска програма. Последният 
път, когато бях на 40 години, пара-
лелно с грижите за семейство и до-
макинство, приех риска да започна 
неплатен стаж по управление на 
технологични проекти на пълен ра-
ботен ден. Осъзнавах ясно, че това 
решение крие рискове за семейния 
бюджет, но същевременно това 
беше най-бързият път към практи-
ката. За три месеца редом до профе-
сионалистите в управление на ИТ 
проекти научих повече неща, откол-
кото за девет месеца подготовка по 
програмата Project Management 
Professional (РМР), която е златният 
стандарт за управление на проекти.

Учили сте и в български, и в чужд 
университет, можете да направи-
те сравнение. Какви са основните 
разлики според Вас?

Учил и преподавал съм в български 
и чужди университети. В дълбок  
ущърб на националната ни гордост, 
във финансовите дисциплини повече-
то от българските университети са 
в летаргична изостаналост. Причи-
ните за съжаление са много: препода-
ваният материал е от средата на 
миналия век; преводите на качестве-
ните учебници са некачествени. Пре-
обладаващата част от преподава-
телите не са актуализирали 
знанията си, а много от тях никога 
не са имали практически опит. Техни-
ят професионален път е от сту-
дент, докторант, доктор, доцент, 
професор – без един ден в живия жи-
вот. В катедрите няма хора от биз-
неса, само „сухи“ академици. На бизне-
са се гледа само като на донор, но не 
и като на образователен партньор. 
Отсъства практическа насоченост в 
преподавания материал.

 
Какви са новите тенденции във 
финансите, кои са най-търсените 
специалности в областта?

В България все още се търсят 
специалисти за обслужване на клиен-
ти. Това са позиции, които имат ня-
колко години живот, преди да бъдат 
превзети от машините. В развити-
те финансови центрове се търсят 
повече аналитични специалисти със 
задълбочени количествени и техни-
чески умения. Прави ми впечатление, 
че напоследък и в развиващите се 
икономики се търсят финансисти с 
опит в програмиране и управление на 
проекти.

Мислите ли, че младите хора в 
България имат добро ниво на фи-
нансова грамотност и как образо-
вателната система може да рабо-
ти по-добре в тази посока?  

За мое огромно съжаление, не само 
младите, но не толкова младите хора 
в страната ни имат ниска финансова 
грамотност. Въпреки многото обра-
зователни програми и опити за промя-
на на средата, включително мои лични 
и на организации като Фондация „Ата-
нас Буров“, които подкрепям, интере-
сът към допълнително развитие извън 
образователната система остава 
нисък. Давам пример затова, че през 

Професионалните 
стажове 

предоставят 
невероятната 

възможност да се 
„краде занаят“

последните години дори няма доста-
тъчно желаещи за стипендиантски 
програми, летни училища, летни ста-
жове и корпоративни университети. 

Част от причините са регула-
торни, тъй като законотворците и 
регулаторите в глобален мащаб све-
доха инвестирането да закупуване 
на готови продукти. Това поражда 
отлив на интерес към персонална 
финансова грамотност дори в раз-
вити икономики като САЩ, където 
много от хората сами управляват 
пенсионните си сметки.

Друга причина за ниската финансо-
ва грамотност е цялостният спад в 
образователното ниво. Това ми при-
помня и конкретния повод  да се отка-
жа от активна преподавателска дей-
ност преди седем години, когато 
трябваше на един випуск магистри по 
финансова специалност да преподавам 
финансови опции. В опциите има много 
висша математика, вероятности и 
статистика. Когато разглеждахме 
относително по-семплия биномен мо-
дел за оценка на опции, студентите 
трябваше да извършат последова-
телно умножение и събиране с нула. За 
мен беше абсолютен шок, когато в 
цяла зала магистри, не се намери един, 
който да успее да извърши без грешка 
двете действия с електронен калку-
латор. Това постави край на моята 
„академична кариера“, защото разбрах, 
че каквито и усилия да положа, липсва 
базата от началното образование. 
Няма как за 40-80 академични часа да 
се попълнят 10 пропуснати години в 
образователната система. 

Необходимо, но недостатъчно ус-
ловие за финансовата грамотност е 
общата грамотност. За това обаче е 
необходимо пълно рестартиране на 
образователната система от преду-
чилищната група до докторската 
степен.
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материал на Илиана Бобова

Бизнес училището 
ще ви създаде 

доста дискомфорт, 
за да преоткриете 

себе си на по-
високо ниво

Илиана Бобова е консултант за международно образова-
ние и кариерно развитие с над 20 години опит. Работила е 
и в отдел „Прием на студенти“ в Executive MBA програма. 
Като консултант е съветвала МВА кандидати от цял 
свят, които са приети в някои от топ бизнес училищата в 
Америка и Европа. Илиана е била част от екипа и автор в 
сп. „Образование и специализация в чужбина“ и водещ на 
рубрика „Нетрадиционна специалност“. В момента е главен 
редактор в Адвент Груп, организатор на Access MBA One-
to-One Tour, чието събитие се провежда два пъти годишно 
в София.  

Магистър по бизнес администрация (МВА) e образователна ква-
лификация за професионалисти, чиято цел е развитие в облас-
тта на бизнес управлението, независимо от сектора. Програми-
те за степен МВА са практически ориентирани, много 
интензивни и ползват в голяма степен реалния опит на участни-
ците. МВА дипломата традиционно се цени високо и възнаграж-
дава щедро, и вече не само в корпоративния свят.

НОВИЯТ ОБЛИК НА МВА

Какво трябва да знаете, ако се стремите 

към лидерска позиция в бизнесаНОВИЯТ ОБЛИК НА МВА

Промяна, промяна, промяна
Ако четете тази статия, вероятно търсите промяна и развитие. 
Участниците в МВА програми се стремят към промяна. Най-често те 
търсят израстване и поемане на управленска роля при настоящия 
или нов работодател. Други се стремят към управленска позиция в 
международна бизнес среда. Някои искат да сменят изцяло сектора си 
и да натрупат управленски знания и увереност, преносими в различни 
бизнес сфери и географски точки. Дори преходът от корпоративна 
кариера към предприемачество е повод за обучение в бизнес училище.
Посоките на развитие с МВА днес са най-разнообразни. Да, в някои 
части на света възпитаниците на бизнес училищата все още масово 
се стремят към кариера в областта на управленското консултиране 
и финансите, но в световен мащаб, разнообразието на кариерни пъ-
теки след МВА е много по-голямо и вълнуващо.
Желаната кариерна промяна изисква много други. Бизнес училищата 
внимателно оценяват кариерните планове и потенциала за успех на 
кандидатите за участие в МВА, защото отвеждат студентите си в 
нови територии – теоретични, практически, личностни. Може да е 
шаблон, но е факт – бизнес училището ще ви създаде доста диском-
форт, за да преоткриете себе си на по-високо ниво.
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 Шеметното 
развитие на 

технологиите днес 
е както двигател, 

така и 
предизвикателство 

за бизнеса

Пълноценна трансформация
„Всяко нещо с времето си” – важи изцяло за МВА. Трябва да сте гото-
ви за промяна и да сте отворени за нея. 
Нужно е да имате достатъчно собствен опит. Бизнес училищата из-
искват минимум 2 или 3 години професионален опит при кандидат-
стване за МВА, но минимум 5 години професионален и често също 
управленски опит е нужен за Executive MBA. Реално, средният опит на 
участниците в МВА програмите е много по-голям. Защо е важно 
това? Обучението е базирано на натрупания опит на всеки от учас-
тниците и се залага на обмен на гледни точки и подходи между учас-
тниците.
От друга страна, трябва да си дадете време за промяна и израства-
не. Да, колкото и да сте готови за промяна, тя изисква време за нат-
рупване и осмисляне. Десет месеца е най-краткият период на обуче-
ние за МВА диплома. Това са интензивните програми, в които ще се 
посветите изцяло на собственото си израстване в желаната посока. 
Най-дългите формати в редовна присъствена форма на обучение 
(full-time MBA) са 20 или 24 месеца. В този период фокусът е изцяло 
върху нови знания, множество нови гледни точки – от състуденти, 
преподаватели, бизнес лидери от практиката – стажове и работа за 
реални клиенти, срещи с бъдещи работодатели и бизнес партньори. 
От 16 до над 24 месеца може да ви отнеме обучението в МВА, ако го 
съчетавате с работата си в дистанционни или комбинирани форма-
ти. Този подход ще ви даде повече време да експериментират с нау-
ченото директно в работата и екипа си.

Бъдете лидери
Една от новостите в МВА обучението е сериозната смяна на фокуса от мениджмънт към лидерски 
умения. Това, което доскоро беше есенция на МВА, в момента е само част от учебната програма. Ста-
ва дума за обучението по основните управленски дисциплини като финанси, стратегия, управленско 
счетоводство, човешки ресурси и др. 
В МВА все по-често и все повече време се отделя на развитие на лидерски умения, самопознание и из-
растване. Коучинг сесии, лидерски програми в университета, както и в екстремни, но защитени усло-
вия, извън университета, са сериозен акцент за участниците в МВА. Тези подходи наистина ще ви по-
ставят очи в очи със себе си, ще тестват границите ви, ще обогатят самопознанието, ще разкрият 
неподозиран потенциал и ще ви дадат реална представа за силите и креативността ви. Очаквайте 
да бъдете сред „суровата природа“ или сред „морски пехотинци“, а не само в залите на бизнес училище-
то или на посещение във водещите световни фирми.

Предприемачеството е навсякъде
Много от предприемачите нямат управленско образование, когато започват бизнеса си. Но когато 
бизнесът им се развие и разрасне, те се насочват към МВА обучение или наемат възпитаници на бизнес 
училищата. От друга страна, след интензивна корпоративна кариера, някои професионалисти са из-
кушени да се посветят на свои собствени бизнес начинания, а МВА програмите са много подходящ 
преход в този момент.
Но вълнуващите нови тенденции, свързани с предприемачеството, са в няколко насоки – социално и 
корпоративно предприемачество. Все повече внимание се обръща и на потенциала на жените-пред-
приемачи.
Поколението Y, което вече масово навлиза в управлението, има повишената чувствителност към 
устойчивото развитие и подобряване на благосъстоянието в света. Поради това се увеличават и 
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инициативите от възпитаници на 
МВА програми в областта на со-
циалното предприемачество. Съ-
щевременно бизнес училищата 
предлагат все повече специализи-
рани курсове и практически проек-
ти със социална значимост.
Корпоративното предприема-
чество е много търсено от голе-
мите фирми, които в момента са 
притиснати от нуждата да бъдат 
гъвкави, бързи и иновативни точ-
но като малките стартиращи 
бизнеси. Компаниите имат нужда 
от лидери с предприемачески дух и 
пробивност, но и с разбиране за 
корпоративния бизнес. Предприе-
мачите с МВА придобиват 
най-ценните умения от тези два 
свята и имат все повече възмож-
ности за успешна и вълнуваща ка-
риера.

Технологиите в бизнеса 
и управлението
Шеметното развитие на техно-
логиите днес е както двигател, 
така и предизвикателство за биз-
неса. Малко от бизнес лидерите са 
в свои води с дигитализацията, 
огромните информационни масиви, 
интернет-базирани платформи, 
изкуствен интелект, виртуална 
реалност и много други. Как те се 
прилагат за бизнес развитие, за 
управление, за вземане на решения? 
Къде е границата между прогреса 
и етичните норми?
Бизнес училищата интензивно 
включват в учебните си програми 
тези теми. Те трябва да дадат 
увереност на МВА студентите в 
света на технологиите. Да им да-
дат голямата картина и разбира-
не за същността на технологии-
те, за да намерят най-доброто им 
приложение в управлението и биз-
нес развитието.

Разнообразни и разпръснати екипи
МВА програмите внимателно подбират участниците си, така че 
те да донесат в класната стая разнообразен опит и гледни точ-
ки – академично, професионално, личностно и географски. Така биз-
нес училищата симулират все по-пъстрата реална работна сре-
да.
В световен мащаб в момента на трудовия пазар са едновременно 
няколко поколения. Всъщност – най-големият брой поколения. Гео-
графското разнообразие е не само по отношение на национал-
ност, език и култура. Международната дейност на фирмите ес-
тествено привлича в екипите им хора от различни точки на 
света. Те работят често във виртуални екипи, които променят 
състава си с всеки нов проект. И не на последно място, значител-
но се е увеличило участието на самонаети експерти, които не са 
част от постоянния екип на фирмата. Това разнообразява и дого-
ворните отношения между работодателите и служителите им, 
но сериозно променя и начина на работа в самите екипи.
А МВА студентите са мениджъри и бизнес лидери. Те трябва да 
познават тази разнообразна среда от собствен опит и да могат 
вдъхновяващо и сигурно да водят бизнеса и екипите си. Бизнес 
училищата създават среда за усъвършенстване и дават увере-
ност.

Златен стандарт
Въпреки изобилието на политически и икономически кризи 
по света, както и многото нови форми на обучение чрез 
курсове, интернет платформи и коучинг, МВА образование-
то остава запазена марка и най-висок стандарт за упра-
вленско кариерното развитие.
Политическата обстановка в САЩ през последните години 
постави на изпитание американските бизнес училища, 
Брекзит – британските, пандемията Covid-19 – всички. Но 
въпреки периодите на несигурност, университетите и 
бизнес училищата запазват стабилното си присъствие и 
принос за бизнеса. 

Глобални, локални, регионални
МВА програмите имат различна насоченост. Така, в зависи-
мост от желанията за професионално развитие, кандида-
тите могат да изберат МВА с глобален, регионален или 
местен фокус. Това разграничение е най-вече по отношение 
на участниците в програмите, както и на част от учебно-
то съдържание.
Създаването на професионални контакти чрез МВА обуче-
ние носи най-висока добавена стойност според мнението 
на повечето възпитаници на бизнес училища. Затова раз-
нообразието в класната стая е важно и пряко свързано с 
кариерните и бизнес планове. Някои програми имат сту-
денти от над 90 държави от всички континенти, други 
привличат само от една държава или регион. Състуденти-
те ви в МВА ще са ваши бъдещи бизнес партньори, освен 
това – често и приятели за цял живот.
Географският фокус на учебното съдържание също е важен. 
МВА програмите винаги разглеждат бизнеса в глобален ма-
щаб. Но има програми с фокус върху особеностите в отдел-
ни региони или държави. Ще прецените кои са най-подходя-
щи за вас, отново в зависимост от вашите цели за 
развитие.

Съвпадението 
между вашите цели 
и качества и това, 
което училището 

предлага, е в 
основата на силна 
МВА кандидатура



Репутация или класация
Важно е да знаете, че репутацията на 
една МВА програма не зависи от това 
дали участва в някоя от утвърдените 
класации на бизнес училища. Ранкинги-
те обхващат само малка част и то 
често предварително подбрани про-
грами, докато разнообразието е много 
по-голямо. 
На практика, мястото на едно бизнес 
училище в МВА класация има пряко вли-
яние върху кариерата ви в много тесен 
кръг от професии и географски регио-
ни. Затова важно е да проучите репу-
тацията на МВА дипломата, както и 
на желаните бизнес училища, в държа-
вата, региона и индустрията, където 
ще се реализирате след завършване. 
МВА ранкингите трябва да се ползват 
много внимателно и единствено, ако 
критериите, по които са съставени, 
съвпадат с вашите. Затова първо про-
учете методологията на всяка МВА 
класация.

Тестове за прием и стипендия
Разнообразието на тестовете, които се използват за прием 
в МВА програми, трябва да се познава, защото то ви дава 
избор да блеснете с висок резултат на тест, който е 
най-подходящ за Вас.
Най-голямо е разнообразието в езиковите тестове. Между-
народните МВА програми са на английски език, а бизнес учи-
лищата приемат резултати от много тестове. Най-извест-
ните с TOEFL и IELTS, но и много други могат да бъдат 
вариант. Трябва да проверите изискванията на съответни-
те МВА програми. Тестовете се предлагат в различни форма-
ти – компютърен или на хартия. Проверката на уменията ви 
за разговор е или лице в лице с един или няколко изпитващи и 
изпитвани, или самостоятелно пред компютър. Всеки от 
тези фактори може да има значение за представянето ви на 
теста и затова е благоприятно, че имате избор на кой тест 
да се явите. Всеки от тези тестове проверява всички езико-
ви умения – четене с разбиране, писане, разговор и граматика. 
Почти всички МВА програми изискват да положите езиков 
тест.
GMAT, GRE и Еxecutive Assessment са друга група тестове, 
които се изискват да прием в бизнес училище. Най-популяр-
ният от тях е GMAT, който е специално създаден за оценява-
не на потенциала за обучение в програми по мениджмънт. GRE 
има по-широко приложение при кандидатстване за магис-
търски програми, като от няколко години се налага като ал-
тернатива на GMAT. Еxecutive Assessment се ползва при кан-
дидатстване за Executive MBA програми, но много от тях 
приемат и GMAT. Някои училища имат и собствени тестове. 
Целта на тази група тестове е да проверят аналитичните 
ви умения, които са съществени за успеха ви в МВА програма. 
Въпреки че се провеждат на английски, те не отменят езико-
вия тест, защото той проверява други умения.
Резултатите от тестовете се използват не само за прием в 
МВА, но и при кандидатстване за стипендии от бизнес учи-
лищата или фондации. Инвестицията в подготовка и висок 
резултат обикновено може значително да облекчи бюджета 
ви за МВА. Не на последно място, GMAT е тест, на който об-
ръщат внимание и някои работодатели.

Кой кого избира
МВА обучението е много сериозно начинание, затова бизнес училищата имат високи изисквания. Те трябва да 
се уверят, че имате всички качества и умения за успех в програмата. Но ключът към успешно кандидатстване 
за МВА е у вас. Трябва да подходите стратегически при избора на бизнес училище, защото приемът е само 
първа стъпка. По-важно е самата програма и целият ви опит и контакти по време на обучението да бъдат 
това, от което се нуждаете.
Използвайте всяка възможност за лична среща с представители на различни училища и дори посещение на 
място, за да намерите „своето”. Проучвайте разликите и изяснете своите критерии. Съвпадението между ва-
шите цели и качества, и това, което училището предлага, е в основата на силна МВА кандидатура. Но 
най-вече е в интерес на това да сте на мястото си и да сте удовлетворени от инвестицията и времето си в 
бизнес училище.
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встрия е известна и с 
високото качество на 
висшето си образова-
ние. Tрадиционно лю-
бимо място за следва-
не на българите. 

Прекрасната природа и културни-
те традиции на страната са дали 
образ като предпочитано място за 
образование и живот. 
Ако трябва да сме по-детайлни, 
Австрия привлича младите хора с 
близостта си до България, безплат-
ното обучение, липса на приемни 
изпити за повечето специалности, 
качеството на образованието, до-
брата комуникация с други европей-
ски държави, климата и не на по-
следно място - наличието на 
семейни приятели или роднини, кои-
то от години живеят тук. Към ал-
пийската република най-често се 
насочват младежи, завършили нем-
ска гимназия или такива, които вече 
имат познания по езика. 
Младежите са изпълнени с големи 
очаквания както към качеството на 
образованието, така и към живота 
в Австрия. 

АВСТРИЯ 
материал на Борислав Борисов

Икономическите специалности са най-желани

Образование с традиции
Висшето образование в Австрия е с вековни традиции – Виенският уни-

верситет е основан през 1365 г. и е сред най-старите университети в Ев-
ропа. Качеството му се потвърждава и гарантира чрез тройна акредита-
ция от EQUIS, AACSB и AMBA, най-важните международни акредитации за 
бизнес университетите.

Сред най-предпочитаните учебни заведения са Виенският университет 
със специалности като икономика, медии и комуникация, право, медицина. 
Следва го Техническият университет с най-желана специалност „Архитек-
тура”, както и Икономическият университет. 

Впрочем Техническият университет във Виена има около 4 800 служите-
ли и е най-голямата австрийска изследователска и образователна инсти-
туция в областта на природните науки и техниката.
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Висшето 
образование в 

Австрия е с 
вековни 

традиции 

Частни университети
Наред с държавните университети 

в Австрия има частни университети, 
които предлагат общовалидно след-
ване по икономика на английски език до 
придобиване на степен докторант с 
акцент върху Туризъм (Tourism), Устой-
чиво развитие (Sustainable 
Development), Технология на новите 
медии (New Media Technology)  
и Публично управление (Public 
Governance.)

Някои частни образователни ин-
ституции се специализират в обра-
зованието и квалификацията, които 
са високо ценени от мениджърите на 
австрийски и чуждестранни компа-
нии. За международни кандидати в 
Австрия има водещ доставчик на 
Consulting и E-Learning услуги, който е 
сред водещите компании в Европа и 
реализира проекти в областта на 
образованието и сътрудничество-
то за развитие в цял свят.

Австрийските университети и 
техническите колежи предлагат все 
повече магистърски програми, бака-
лавърски програми и Executive 
Education на английски език. Австрий-
ските степени в областта на ви-
сшето образование са международно 
признати и много курсове, предлага-
ни от австрийски фирми, са между-
народно сертифицирани (напр. сер-
тифицирани по ISO).

Къде да учите икономика и бизнес в Австрия?
След като изброихме някои от ключовите униерситети в страната, редно е 

да се попитаме къде е най-добре да учим икономически специалности.
Най-старият университет в Австрия, Университетът на Виена, е на воде-

що място в класацията на QS University Rankings. Създаден, както казахме, през 
далечната 1365 година, в днешно време той е най-големият университет в 
страната и най-старият в немскоговорящата общност. В него има около  
100 000 настоящи студенти, като предлага академична степен в разнообраз-
ни сфери от образователни дисциплини, голяма част от които се преподават 
на немски език, но в магистърска степен се предлагат и програми на английски 
език. Университетът се слави с 15 носители на Нобелова награда, сред които и 
носителят на Нобелов лаурерат за литература за 2004 – Елфриеде Йелинек.

Друг университет, с който се надпреварват в класациите, е Виенският уни-
верситет по икономика и бизнес. С над 23 000 студенти от 110 държави в мо-
мента, това е най-големият бизнес университет в Австрия. WU е също така 
единственият университет, който притежава AACSB и EQUIS акредитации, 
които се дават на висши учебни заведения с изключителен научноизследова-
телски принос, отлични връзки с бизнес общността и международни парт-
ньорства. 230 са партньорските университети, с които си сътрудничи  в мо-
мента. Това, с което се отличава, е разнообразието от двойни специализации, 
които дават възможност на дипломираните студенти да бъдат подготвени 
са успешна кариера в бизнеса.

И тъй като икономическите специалности и университет са необятни, 
предлагаме ви ТОП 5 на университетите в Австрия с профил „икономика“ за 
2020-та година.

Най-старият университет 
в Австрия, Университетът 

на Виена, е на водещо 
място в класацията на 
QS University Rankings

Място Университет Реално място 
в световните класации

1. University of Vienna 101-150

2. WU (Vienna University) 101-150

3. Universitat Innsbruck 251-300

4. Johannes Kepler University Linz 301-350

5. Karl-Franzens-Universitaet Graz 401-450

Източник: QS Ranking 2020 – Economics & Econometrics
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Държавните 
университети в 

Австрия са 
безплатни

Какви са таксите за обучение в Австрия?
Държавните университети в Австрия са безплатни. 

Административната такса, която студентите внасят в 
касата на университета, е по-скоро символична. Тази так-
са остава непроменена през регламентираното време за 
завършване на курса на обучение. След просрочване на ре-
гламентираното време за завършване някои университе-
ти започват да изискват по-висока такса. Таксите, които 
плащат студентите, идващи от държави извън Европей-
ския съюз, са чувствително по-високи. Транспортната 
карта се таксува отделно, като записаните студенти 
имат право да я придобият със студентско намаление.

Защо да изберем да учим в Австрия?
 ■ Възможност да бъдеш приет и да учиш, знаейки само 
малко немски език, който можеш да подобриш на под-
готовителни курсове за 1 или 2 семестъра.

 ■ Световнопризнати университети – институции 
като University of Vienna, Vienna University of Technology, 
University of Innsbruck, University of Graz влизат в све-
товните класации на Times Higher Education и QS Top 
Universities.

 ■ Австрия е най-доброто място в света за изучаване 
на дисциплини като музика, изкуства и архитектура 
поради богатата си култура и история. Едни от из-
вестните австрийци са Моцарт, Зигмунд Фройд, Гус-
тав Климт и много други видни личности.

 ■ Виена е най-големият университетски град в нем-
скоговорящия свят, в който учат около 200 000 
студенти. Тук може да срещнеш много други между-
народни студенти като теб и да завържеш много му-
лтикултурни приятелства.

 ■ Високо качество на живот. Вече 10 години подред  
Виена печели първо място за град с най-високо ка-
чество на живот в света в допитването на консул-
тантската агенция Mercer.

 ■ Безопасност. Австрия има ниско ниво на престъп-
ност и високо ниво на социална сигурност.

 ■ Ще учиш в самото сърце на Европа. Австрия се нами-
ра в Централна Европа и може да ти служи като много 
удобна отправна точка за пътувания из цяла Европа.

 ■ Близко разположение до България. Учейки в Австрия, 
няма да имаш проблем да пътуваш от България до 
там, всеки ден Австрийските авиолинии изпълняват 
по 4 полета до София, а другите възможности са пъ-
тувания от Братислава с нискотарифните Wizz Air и 
пътуване с автобус. Ако случайно ти домъчнее, имаш 
много опции да се прибереш вкъщи за един уикенд или 
пък семейството ти и приятелите ти да те посе-
тят.

Какво се изучава в програмите по икономика?
 ■ Микроикономика
 ■ Макроикономика
 ■ Математика
 ■ Статистика
 ■ Счетоводство
 ■ Мениджмънт
 ■ Търговско право
 ■ Международна икономика
 ■ Маркетинг
 ■ Финанси
 ■ Икономика на човешките ресурси
 ■ Застраховане и социално дело
 ■ Индустриален бизнес
 ■ Бизнес икономика
 ■ Предприемачество





Н
е е новост, че 
Италия е една от 
най-привлека-
телните страни 
за придобиване 
на висше образо-
вание в света. 
Много са както 

държавните, така и частните елит-
ни университети, които предлагат 
широка гама от специалности. От 
финансова гледна точка, държавата 
също е достатъчно благоприятна за 
всякакъв тип хора, както за хора с 
по-големи финансови възможности, 
които учат в частни университети в 
Милано или Рим, така и за студенти с 
по-ограничени бюджети, които мо-
гат да учат в държавни университе-
ти и с правителствени стипендии. 
Тук се намират едни от най-старите 
университети в Европа. Традициите 
в сферата на образованието по изку-
ства са пословични. 

материал на Кристина Пенчева
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Къде, кога и как? 

Място в 
Италия

Място в 
света Университет Град

1.  =149 Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa Пиза

2.  =152 Scuola Normale Superiore di Pisa Пиза

3.  =168 University of Bologna Болоня

=4.  201–250 University of Padua Падуа

=4.  201–250 Vita-Salute San Raffaele University Милано

6.  251–300 Sapienza University of Rome Рим

=7.  301–350 University of Milan Милано

=7.  301–350 Polytechnic University of Milan Милано

=7.  301–350 University of Trento Трент

=10. 351-400 University of Florence Флоренция

Източник: World University Rankings 2020 

1. Унивеситет за прогресивни изследвания в Сант Анна, Пиза
Учeбното заведение за прогресивни изследвания в Сант Анна, Пиза, е пуб-

личен университет, специализиран в приложните науки.
Университетът има строг приемен изпит и ако студентите успеят да 

постигнат най-добри оценки и владеят два езика, те могат да учат без-
платно. В резултат на това студентската популация е много малка с под 
1000 студенти, които посещават университета.

Училището за прогресивни изследвания Сант Анна предлага специалности 
по бизнес науки, икономически науки, юридически науки, политически науки, 
селскостопански науки, медицински науки, индустриално инженерство и ин-
формационно инженерство.

Top 10 университета в Италия
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Университетът в 
Болоня се смята за 
първия и най-стар 

университет в света

2. Scuola Normale Superiore di 
Pisa

Scuola Normale Superiore di Pisa, за-
едно с University of Pisa и Училището 
за прогресивни изследвания в Сант, е 
част от системата на университе-
та в Пиза.

Университетът е основан през 
1810 г. като клон на Escole Normale 
Supérieure в Париж.

Той предлага програми в областта 
на хуманитарните и природни науки. 
Също така, все още оперира в ориги-
налната си сграда Palazzo della 
Carovana в средновековния център на 
Пиза.

5. Университетът Vita-Salute 
San Raffaele

Университетът Vita-Salute San 
Raffaele е млада институция, осно-
вана през 1996 г. и разположена в 
оживения град Милано. Учението е 
структурирано в три отдела: ме-
дицина, философия и психология.

Мисията на Vita-Salute San 
Raffaele е да отговори на въпроса 
„Quid est homo?“ което означава 
„Какво е човек?“, произтичащо от 
вярването, че хората са биологич-
но, психологически и духовно уни-
кални.

През 2015 г. институцията ста-
на част от групата Gruppo San 
Donato, най-голямата частна 
болнична група в Европа. 

Процедура по кандидатстване 
за държавните университети

 ■ Проверете таксите за обучение 
и разходите за живот. Градове-
те в Италия може да са красиви, 
но могат да бъдат доста скъпи в 
зависимост от ограниченията на 
вашия бюджет.

 ■ Свържете се с университета, 
който ви интересува, и поискай-
те предварителна оценка на кан-
дидатурата си. 

 ■  Университетът ще ви даде об-
ратна връзка относно вашата 
правоспособност; ако отговаря-
те на изискванията за приемане, 
тогава ще трябва да подадете 
заявка за предварително заяв-

3. Университетът в Болоня
Университетът в Болоня, осно-

ван през 1088 г., се смята за първия 
и най-стар университет в света. 
Този университет има кампуси в 
Болоня, Чезена, Форли, Равена и Ри-
мини и международен кампус в Буе-
нос Айрес, Аржентина.

Отделно град Болоня има  
разнообразен нощен живот с много 
музика на живо, от опера до модер-
ни диджеи и групи.

Дългият списък на възпитаници-
те на университета включва архи-
епископа на Кентърбъри Томас Бе-
кет, редица папи, носител на Нобел 
и инженер Гуглиелмо Маркони и 
дори Енцо Ферари и Джорджо Арма-
ни, основатели на едноименните им 
марки.

4. Университетът в Падуа
Университетът в Падуа е осно-

ван през 1222 г. като школа по право. 
Това е вторият най-стар универ-
ситет в Италия и петият най-
стар университет в света. Универ-
ситетът е съставен от 32 
катедри и осем училища. Освен 
това има университетска болница, 
музей и 14 зали за резиденция.

Университетът в Падуа е част 
от мрежа от исторически изследо-
вателски университети, известна 
като Coimbra Group, която включва 
също университетите в Оксфорд и 
Кеймбридж, Хайделбергския универ-
ситет, KU Leuven и университета в 
Саламанка.



ление до посолството или консулството на Италия 
във вашия район.

 ■ Италианското посолство или консулство ще изпра-
ти вашето заявление и документи до италианското 
висше училище, в което сте избрали да кандидатст-
вате.

 ■ Италианското посолство или консулство публику-
ва на страницата си списък на приетите кандидати 
обикновено в края на август.

Езикови изисквания
Италианските университети предлагат учебни про-

грами, преподавани както на италиански, така и на ан-
глийски език. Понастоящем в страната има повече от 
500 учебни програми, преподавани на английски език, като 
всяка година възможностите за обучение на английски в  
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Градовете в Италия може да 
са красиви, но могат да 

бъдат доста скъпи в 
зависимост от 

ограниченията на вашия 
бюджет

Италия се увеличават.  
Въпреки това, повечето учебни програми по английски език 
са достъпни за следдипломна степен, магистърски и док-
торски курсове. Някои италиански университети дават 
възможност за кандидатстване по програми, преподавани 
на италиански език, но писането на курсови задания и явява-
нето на изпити може да се случва на английски език. 

Езикови тестове, приети от университетите в  
Италия (на ниво В2):

Италиански
 ■ CILS - изпит може да бъде положен в Италия и в Ита-
лиански институти на културата по целия свят

 ■ CELI - вземете изпита в сертифицирани центрове в 
партньорство с университета в Перуджа.
Приетите английски сертификати са:

 ■ TOEFL
 ■ TOEIC
 ■ IELTS
 ■ CAE/CPE
Студентите, кандидатстващи за магистратури, които 

могат да докажат, че по време на бакалавърската си степен 
(поне три години) са се обучавали на английски език, са осво-
бодени от предоставяне на сертификат по английски език.



Изисквания за кандидатстване
Списъкът с документите, които ще трябва да предостави-

те с вашата кандидатура, са:
 ■ Лична карта
 ■ Паспортна снимка
 ■ Академична справка
 ■ Формуляр за кандидатстване за университет
 ■ Подробна учебна програма или описание на курса, което 
трябва да съдържа броя часове на курсовете или учеб-
ните дейности, които сте завършили, в съответствие с 
вашата академична учебна програма

 ■ CV
 ■ Писмо с препоръки
 ■ Мотивационно писмо
 ■ Сертификат за владеене на език (английски или италиан-
ски)

 ■ Вашето портфолио, ако кандидатствате за програми за 
архитектура, градоустройство или дизайн

 ■ Официални SAT или ACT резултати
Всички документи на български език трябва да бъдат преве-

дени и легализирани, а крайните срокове са около 3 месеца пре-
ди началото на учебната година.

Такси за обучение
Таксите за обучение в Италия варират много, в зависимост 

от това дали сте от страна-членка на ЕС или не, дали универ-
ситетът е публичен или частен, или дали пристигате със 
стипендия по програма ERASMUS.

Например, таксата за обучение в публичнен университет е 
около 850 до 1 000 евро на година, докато таксата за частен 
университет може да бъде между 6 000 и  
20 000 евро на година.

От голямо значение ще бъде и специалността и степента 
на образование, тъй като за специалности като медицина, ин-
женерство или технологии могат да ви трябват повече сред-
ства отколкото за социални или хуманитарни науки.

Разходи за живот
Италия е една от най-евтините страни в Централна Евро-

па. Като добави настаняване, транспорт, храна и развлечения, 
един студентът може да живее с 1 450 евро на месец доста 
луксозно - и това е за Милано и Рим, два от най-големите гра-
дове в Италия.

В градове като Болоня, Болцано и Флоренция разходите мо-
гат да бъдат между 600 и 900 евро на месец.

За да получите по-добра картина, трябва да знаете, че ня-
кои от цените, които ще намерите в магазините и ресторан-
тите, са:

 ■ Хляб: 1,50 евро
 ■ Хранене в ресторант: 15 евро
 ■ Еднопосочен билет за местен транспорт е 1,50 евро
 ■ Наем за двустаен апартамент в центъра е 582 евро



Несъмнено Япония е не-
традиционен избор за 
получаване на висше об-
разование, особено за 

кандидати от Европа и в част-
ност от България. Все пак става 
въпрос за отдалечена азиатска 
държава със съществени разли-
чия от всяко естество. Желае-
щите да учат там обикновено са 
хора с интереси към специфична-
та японска култура и към езика. 
Островната страна векове на-
ред ревниво отстоява идентич-
ността си и до ден днешен е из-
ключително затворена за външни 
религиозни влияния, а културни-
те такива пречупва и възприема 
отново по свой уникален начин. 
Тази изолираност е формирала 
манталитет, който често е 
трудно разбираем за хората от 
останалата част от света. Му-
зиката, филмите, работохоли-
змът и социалните отношения в 
Япония обикновено извън страна-
та се подпечатват с многозначи-
телния етикет „странни“. Да се 
самоубиеш ритуално като ками-
кадзе или с харакири, практики в 
сила до Втората световна война, 
средата на 20-и век (!!), меко каза-
но са били шокиращи за всеки чо-
век от т.нар. западна християн-
ска цивилизация и вероятно от 
останалата част на света. 

ЯПОНИЯ
материал на Ивайло Ганчев
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Наистина само за ценители

Днес обаче реалностите са други - към тази икономически и техноло-
гично силно развита и богата държава ежегодно потеглят хиляди чуж-
дестранни кандидат-студенти, повечето от Азия и региона, по-малко 
от Европа и другите континенти. Към момента в страната учат около 
140 хил. чужденци от около 170 държави. Висшите училища са от 5 типа: 
колежи по технологии; професионални колежи, колежи, университети, ви-
сши училища за магистърски и докторски програми. В зависимост от мо-
дела на управление и финансирането, всички типове висши училища би-
ват национални, общински (по местоположение) и частни. В колежите се 
получават следните дипломи: diploma (2-3 години) и advanced diploma (4 
години) от професионален колеж; associate degree (2-3 години) от колеж; 
бакалавър (4-6 години) от университет; магистър, доктор (2-3 години) 
от висше училище (Graduate school) за магистърски и докторски програми. 
Академичната година в повечето висши училища започва през април и 
завършва през март следващата година. 

Дотук става ясно, че в Япония може да се получи всяка от академични-
те образователни степени за сходен или идентичен с европейските об-
разователни стандарти период.  
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University of Tokyo 
почти навсякъде е 

най-високо 
класираният 

японски 
университет

Как стоят нещата с таксите? 
Не особено добре. В държавните и 

общинските висши училища една 
академична година се таксува около 
7-8 хил. долара. В частните нещата 
варират от сходни или малко по-ви-
соки такси за инженерни, икономиче-
ски и хуманитарни програми, до в 
пъти по-високи такси, от порядъка 
на 35-45 хил. долара на година, за 
програми по медицина и дентална 
медицина. Калкулирането на тези 
такси по броя години на обучение, 
плюс разходите за живот, за които 
ще стане въпрос малко по нататък, 
и които също не са никак ниски, фор-
мират едни доста внушителни суми. 
Самолетните билети до тази отда-
лечена дестинация също са скъпи. 
Очевидно, Япония не е финансово 
привлекателна откъм такси образо-
вателна дестинация. Образовател-
ните интернет страници от Стра-
ната на изгряващото слънце 
акцентират върху това, че таксите 
не са по-високи от тези в САЩ и Ве-
ликобритания, при все че е видно 
колко по-скъпо е обучението, сравне-
но с останалите водещи в образова-
телно отношение и предпочитани 
от чуждестранните студенти ев-
ропейски държави. Проучването на 
възможностите за следване в Япония 
много бързо дава да се разбере, че 
обучението във висшите училища 
преобладаващо и разбираемо е на 
японски език. Предлагат се програми 
изцяло на английски език и такива с 
комбинирано преподаване на японски 
и английски език. В по-голямата си 
част тези програми са за магистър-
ска и докторска степени. На сайта 
www.studyinjapan.go.jp освен подроб-

дустрия, е подходяща и препоръчва-
на за образование именно в тези ин-
женерни насоки. 

Няколко думи за разходите за жи-
вот, преди да прегледаме най-добри-
те японски университети и колежи. 
Храната е на съпоставими с Европа и 
малко по-високи от България цени. 
Развлеченията – на доста по-високи 
(билет за кино е 16 долара). Пример-
ните средни разходи за един месец 
живот (без университетските так-
си!) са около 800 долара, но според 
образователните сайтове. Ето 
защо е добре да добавим едни 10-
20% отгоре и да стигнем до една 
по-реална цифра от около 1000 до-
лара намесец. 

В столицата Токио и големите 
градове, както навсякъде другаде, 
разходите могат да бъдат дори 
по-високи.  Жилищният въпрос е от 
трудните части в „пъзела“ образова-
ние в Япония. Големите градове, и 
особено столицата Токио, са прена-
селени, а стаите в студентските 
общежития - недостатъчни. Самите 
университети предупреждават, че 
местата за настаняване са доста-
тъчни за 15-30% от обучаващите се 
в тях. Около 80% от чуждестранни-
те студенти живеят на свободен 
наем в частни жилища. В студентско 
общежитие разходите могат да бъ-
дат по-ниски, но пък кухните, тоа-
летните и баните са общи, а и поч-
ти навсякъде има режим на живота, 
който касае дори конкретен час за 
ставане. Наемите в Япония са около 
1-1.5 пъти по-високи от тези в Бъл-
гария, според повечето сайтове, кал-
кулиращи разходи за живот по света, 
като апартамент с една спалня, в 

на и педантично разяснена в 
най-дребни детайли (по японски) ин-
формация за обучение в японски висши 
училища, може да се намери и списък с 
всички програми, преподавани изцяло 
или частично на английски език. Япон-
ският език обаче е сред задължител-
ните предмети. 

Както вече стана дума, хората, 
които избират да учат в Япония, по 
правило са привлечени от езика и кул-
турата на страната, така че те 
по-скоро биха предпочели обучението 
им да бъде на японски език. Висшите 
училища предлагат езикови курсове с 
различна продължителност – 1-2 го-
дини най-често, които предхождат 
започването на следване в страната. 
Таксите в тези курсове обикновено са 
около 2-4 хил. долара за година. Япон-
ският език е труден за научаване, а 
изписването му се осъществява с 
графични символи (йероглифи). Ниво на 
владеене на езика за прием във висше 
училище се удостоверява с полагане 
на тест JLPT (Japanese – Language 
Proficiency Test). Освен езиков серти-
фикат, нужна е диплома за предходно 
образование (средно или бакалавър) 
или академична справка, ако обучение-
то не е завършено; копие от доку-
мент за самоличност, формуляр за 
кандидатстване, мотивационно есе, 
препоръки. Документите трябва да 
са преведени на японски/ английски 
(според изискването на конкретното 
висше училище) и легализирани. 

Общото впечатление, което човек 
добива от информационния поток за 
висшето образование, както и от 
разказите на студентите там, е че 
Япония, като високотехнологична 
държава с развита автомобилна ин-



В държавните и общинските 
висши училища една 

академична година се 
таксува около 7-8 хил. 

долара

зависимост от местоположението и големината на града, 
варира между 400-800 евро. Единична стая в студентско 
общежитие е около 300-400 евро на месец. Чуждестран-
ните студенти имат право на почасова работа при опре-
делени условия. Много силно се подчертава, че работата 
обикновено пречи на студентите, набляга се на високия 
процент отпаднали от обучение студенти, поради вло-
шен успех заради неуспяване да се съчетаят двете неща. 
Посочва се, че заплащането на студентите не е високо 
– около 8 долара на час; сериозни предупреждения образо-
вателните сайтове отправят относно множество за-
блуди, с които примамват студенти с обещания за некол-
кократно завишени почасови заплащания (около 26 долара 
на час), които не кореспондират с истината и най-често 
са измами. Чуждестранните студенти често преподават 
английски език, от което могат да печелят сравнително 
добре. 

Проучвайки темата и четейки студентски свидетел-
ства, сновното послание и внушение в тази посока обаче 
е: не работете докато учите! Да обобщим накратко– жи-
вотът в Япония не е особено евтин, да се работи и учи е 
трудно, има ограничения и като цяло не се препоръчва. 
 
Най-добрите висши училища в Япония:

University of Tokyo

Kyoto University

Tohoku University

Kyushu University

Hokkaido University

Nagoya University

Tokyo Institute of Technology

Osaka University

University of Tsukuba

Akita International University
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Това, според повечето класации, са най-добрите и 
най-високо класирани висши училища в Япония. University of 
Tokyo почти навсякъде е най-високо класираният японски 
университет, като обикновено се намира между 20-то и 
50-то място в световната подредба. Той е държавен и в 
него се обучават почти 30 хил. студенти, около 3500 от 
които - чуждестранни. В него се предлагат програми от 
почти всяка академична и научна област и е образовател-
на институция с подчертано изразен изследователски 
профил.

В заключение, Япония е специфична образователна дес-
тинация. Предполага се, че причините като чуждестранен 
студент да изберете именно нея също са такива. В стра-
ната има един университет с висок международен рей-
тинг, високи такси за обучение, средно високи такива за 
живот, не особено лесно жилищно настаняване и сравни-
телно сложни обстоятелства относно възможности за 
работа по време на следване. До тук нищо обективно не 
очертава тази държава като добър, предпочитан или 
дори приемлив образователен избор. И понеже стана дума 
за специфичните причини, които биха завели човек за обу-
чение в тази отдалечена азиатска страна, личното ми 
мнение е, че такива причини могат и би трябвало да бъ-
дат придобиването на уникални умения и компетенции, 
които могат да се получат само чрез получаването на ви-
сше образование именно там. По-простичко казано, далеч 
повече смисъл има от диплома, с която човек да бъде екс-
перт по рядък език като японския, отколкото икономист 
с японска диплома; или специалист по японска култура и 
история (колко ли такива има в България?), отколкото ин-
женер с японска диплома. Това обаче просто е лично мне-
ние. Точно както лично трябва да бъде и всяко решение 
къде, какво и защо да учим. 



Инженерите на бъдещето 
учат в Япония 

Изключителна възможност за 
кандидат-инженери от Бълга-

рия предлага японският Kyoto 
University of Advanced Science 
(KUAS). Висшето учебно заведение 
може да се похвали с 50-годишна 
история. През 2019 година универ-
ситетът получава и сегашното си 
име, а новата сграда на инженер-
ния факултет ще посрещне първи-
те си студенти тази есен. KUAS 
разполага с два кампуса – в квар-
талите Узумаса и Камеока. 

Киото, освен бивша столица на 
Япония, е известен университет-
ски град – всеки десети жител на 
града е студент, а броят на чуж-
дестранните студенти вече над-
хвърля 10 000. Kyoto University of 
Advanced Science е единственият 
към момента университет в Япо-
ния, който предлага бакалавърска и 
магистърска програми по инженер-
ство изцяло на английски език. 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЕМ
Изискванията за прием за бакалавърската програма са: диплома за средно 
образование (с отлични оценки по математика и физика), сертификат по 
английски език IELTS или TOEFL, мотивационнo писмо и препоръка от учител. 
Кандидатите за магистърска програма трябва да имат: завършена бака-
лавърска степен в инженерна специалност и също трябва да предоставят 
сертификат за владеене на английски език, мотивационно писмо, препоръки, 
както и план за разработване на магистърска теза. 

НАСТАНЯВАНЕ
Настаняването за чуждестранните студенти е осигурено в новото обще-
житие на територията на кампуса, което отваря врати през април 2020 
година. Настаняването в единична стая за месец струва около 50 000 йени 
(или приблизително $470). За сравнение цената за студентско настаняване 
в Киото варира между $270 и $470 на месец.

СТИПЕНДИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
Новината, която несъмнено ще зарадва голяма част от българските канди-
дат-студенти е, че Кyoto University of Advanced Science отпуска Super Top 
Scholarships – щедри стипендии от 1 200 000 японски йени (равняващи се на 
около 19 800 лева) годишно за студенти, приети в бакалавърската или ма-
гистърската програма по инженерство на английски език. Това е достатъч-
но, за да покрие разходите за живот за една учебна година в Япония.  И не 
само това! Ръководството на университета обяви и отделни академични 
стипендии, покриващи до 100% от таксата за обучение на бъдещите бака-
лаври и магистри. Критериите за оценяване на кандидат-стипендиантите 
са: отлична академична подготовка и резултати в сферата на инженерните 
науки, силна мотивация и интерес към технологиите, отлично владеене на 
английски език. Предимство ще имат кандидати, които имат научни разра-
ботки, есета, препоръки и са се представили добре на интервюто с коми-
сия от университета. 

Изборът на KUAS да построи изця-
ло нов инженерен факултет в града 
не е случаен. Киото е известен като 
център на инженерната индустрия 
в Япония. Тук са съсредоточени во-
дещи инженерни компании и произ-
водства. Настоящият президент 
на университета е основател на 
NIDEC – компания, превърнала се в 
световен лидер в производството 
на електродвигатели. 

Първите студенти в магистърска-
та програма по инженерство ще 
започнат обучението си през есен-
та на 2020 година. Магистратура-
та e с продължителност от 2 годи-
ни и предлага специализации в 
няколко сфери: покривни материали 
за инженерни продукти, енергийни 
системи и IT инженерство. През 
2021 ще стартира и 4-годишна ин-
женерна бакалавърска програма – 
също изцяло на английски език. Обу-
чението в бакалавърската 

програма ще заложи на интердис-
циплинарния подход, т.е. студен-
тите ще изучават дисциплини от 
няколко различни сфери на инженер-
ната област. Завършилите бакала-
върска или магистърска програма в 
KUAS, придобиват солидни знания, 
подготовка и специализация в сфе-
рите електро-машинно инженер-
ство и мехатроника и могат да се 
реализират професионално не само 
в Япония, но и в целия свят.

Консултантска агенция ЕДЛАНТА е 
официален представител на KUAS 
за България. За допълнителна ин-
формация и безплатно подаване на 
документите за кандидатстване, 
свържете се с консултантите на 
ЕДЛАНТА.

www.edlanta.com 
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лагодарение на 
подобряването 
на качеството 
на живот и раз-
лични открития 
в областта на 
медицината и не 

само, продължителността на 
живот в Европа нараства зна-
чително през последния век. 
Фактът, че живеем по-дълго, 
означава, че повече от нас ще 
страдат от хронични болести, 
ще имаме нужда от повече 
здравеопазване за по-дълго. 
Това от своя страна значи, че и 
нуждата от висококвалифици-
рани лекари ще продължи да на-
раства. В много страни, вклю-
чително Великобритания и 
България, няма достатъчно ле-
кари и тази тенденция ще про-
дължи да се засилва, заради 
много фактори. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
Медицина и фармация във

материал на Юлия Кошаревска
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Всичко това значи, че завършвайки медицина или 
фармация, ще можете много лесно да намерите под-
ходяща работа, както у нас, така и в чужбина. 

Медицината и фармацията традиционно са сред 
най-конкурентните специалности сред абитуриен-
тите, които прекарват дълги часове в подготовка за 
приемните изпити по химия и биология. Голям е и бро-
ят на българските студенти по двете специалности 
в Германия. Замисляли ли сте се обаче за възможност-
та да следвате фармация или медицина във Велико-
британия?

Медицина
Медицината е една от специалностите с най-ви-

соки изисквания за прием във Великобритания. Тя се 
предлага в сравнително малък брой университети, за 
разлика от курсове като маркетинг или бизнес на-
пример. Следването по медицина преминава в „меди-
цинско училище", което често е част от по-голям 
университет, но за разлика от останалите факулте-
ти, има силни връзки с местна учебна болница, където 
ще може да правите стажове и да се учите от прак-
тиката. 



Някои университети 
(също както и някои 

заведения във 
Великобритания) 

осигуряват и 
полово-неутрални 

тоалетни

Какви са изискванията, за да 
следвате медицина?

Не е изненадващо, че изисква-
нията за прием в курс по медицина 
във Великобритания са високи - ще 
имате нужда от отлична диплома, 
както и много добро ниво на ан-
глийски. Някои университети 
предлагат и подготвителни годи-
ни, през които ще може да се под-
готвите за следването по предме-
та.  Прочетете внимателно 
изискванията за прием в универси-
тетите, които сте избрали, защо-
то те вероятно ще се различават. 

Традиционно следването по ме-
дицина трае шест години. Често 
обаче студенти, които завършват 
биохимия например, могат да до-
пълнят образованието си и да за-
вършат медицина в рамките на 
четири години. Това е чудесна въз-
можност за хора, на които малко не 
им е достигнало да бъдат приети 
в курс по медицина след гимназия-
та например. 

Независимо кой път изберете, 
от департамента за прием на кан-
дидати в повечето университети 
вероятно ще искат да видят и до-
казателство, че сте силно решени 
да помагате на хора и че знаете с 
какво се захващате. Това може  
например да докажете с добровол-
чество или стаж в болница или дом 
за стари хора. Също така от вас се 
очаква и да знаете как работи 
местната здравна система 
(National Health Service). 

Ако покриете основните из-
исквания за прием, вероятно ще 
бъдете поканени на интервю. 
Подгответе се добре и очаквай-
те да ви зададат въпроси за мо-
тивацията ви и опита, който 

имате до момента. Някои универ-
ситети изискват от кандидати-
те да положат и UK Clinical 
Aptitude Test. Това е онлайн изпит, 
който тества начина ви на мисле-
не. Състои се от пет елемента - 
четене с разбиране, математика, 
абстрактно мислене, умения за 
вземане на решения и поведение-
то ви в различни ситуации, които 
изискват добра медицинска етика. 
Същият тест понякога е сред ус-
ловията за кандидатстване и в 
курсове по дентална медицина.

Какво може да работите след 
като завършите медицина? 

Възможностите за специализа-
ция и професионално развитие след 
като завършите медицина са много. 
Част от професиите, които ще се 
открият пред вас, са личен лекар, 
анестезиолог, хирург, патолог, ра-
диолог, както и много други. 

Фармация
Фармацията е друга специал-

ност, която ще ви даде множество 
възможности за професионална  
реализация - от работа в аптека 
или фармацевтична компания, до 
даване на съвети на лекарите в  
голяма болница за медикаментите, 
които изписват.

Курсовете по фармация във Ве-
ликобритания обикновено са по че-
тири години, в края на които ще 
сте магистър фармацевт (MPharm). 
Предметите, които ще изучавате, 
включват фармация, биология, хи-
мия, етика, икономика и много дру-
ги. Като част от обучението ви, 
ще преминете и през различни ста-
жове, за да разберете по-добре как-
во се очаква от вас на работното 

ви място. Лабораториите в уни-
верситетите пък също ще ви да-
дат възможност да работите с 
най-новия софтуер, който  
използват в различни аптеки. 

Какви са изискванията, за да 
следвате фармация?

Както при медицината, и тук 
изискванията могат да варират 
от университет до универси-
тет. Затова проверете възмож-
но най-рано какво ще е необходи-
мо, за да бъдете приети в 
университета, който сте избра-
ли. При всички положения от вас 
ще се очаква висока диплома, как-
то и отлично владеене на англий-
ски език, а в зависимост от уни-
верситета, може да трябва да 
покажете високи оценки по химия 
или матура по предмета. 

Какво ще учите?
Повечето курсове по фармация 

във Великобритания отнемат че-
тири години, макар че има и някои 
„сандвич” курсове по пет години. 
Ако изберете тази опция, ще  пре-
карате една година на платен 
стаж в индустрията. 

И двата вида курсове включват 
както теоретични, така и прак-
тически части. Ще научите повече 
за произхода и приготвянето на 
лекарства, както и как се използ-
ват и какви са резултатите от 
тях. Освен това ще разберете по-
вече и за това какво е да си фарма-
цевт - какви са законовите уредби, 
които оказват влияние върху рабо-
тата ви, както и как да дадете 
правилния съвет на пациенти, кои-
то се обръщат към вас за помощ с 
различни симптоми.



Такси и разходи за живот 
В Нидерландия разграничението между университетите е в естеството 

на предлаганото обучение – това определя първия вид -  класически, изследо-
вателски вузове, и по-новите, практически насочени университети по при-
ложни науки. И в двата случая таксата за студенти от ЕС е фиксирана – за 
2020/2021 година тя е 2 143 евро. За магистри таксите започват от 2 143 
евро, като има университети, в които таксите на магистратурите са дос-
та по-високи. Таксата за обучение за студенти първи курс в бакалавърски 
програми е наполовина - 1071 евро. Правителството подсигурява голяма от-
стъпка за всички нидерландски граждани и граждани на страни-членки на Ев-
ропейския съюз. За сравнение, таксите за чужденци извън Европа може да 
достигне 20 000 евро на година. 

Студентите в Нидерландия обикновено си намират жилища извън кампуса 
на университетите и отделят между 300 и 600 евро на месец за настаня-
ване. Средните разходи за живот варират между 800 и 1 100 евро на месец, 
което включва освен наем, разходи за живот, храна и учебни материали.

З
а никого не е тай-
на, че Нидерлан-
дия и образова-
телната система 
там е една от 
най-предпочита-
ните в Европа. Тя 
е и сред по-фи-

нансово достъпните за междуна-
родните студенти и техните 
родители, особено в сравнение с 
държави като Великобритания, 
САЩ, Италия и Испания и техни-
те скъпи частни институции. 

НИДЕРЛАНДИЯ
Начини за финансиране на обучението

материал на Милена Узунова

об
уч

ен
ие

 в
 Н

ид
ер

ла
нд

ия

48



49

За разлика от 
финансирането във 
Великобритания, в 

Нидерландия заемът 
не се изпраща 
директно към 

учебното заведение
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Aanvullende beurs, предназначена за студенти с нужда от финансова подкрепа. 
При нея отново влияние оказват доходите на родителите, а размерът � е 289 
евро на месец. 

Студентски заеми 
Студентските заеми се отпускат за покритие на таксите за обучение. Този 

тип финансиране се дава само на студенти бакалавърска степен и не покрива 
по-нататъшно образование. Можете да кандидатствате за заем веднага щом 
получите оферта от университет. За разлика от финансирането във Велико-
британия, в Нидерландия заемът не се изпраща директно към учебното заве-
дение. Първо трябва да платите вноската по таксата, и едва тогава заетата 
сума ще бъде преведена във вашата банкова сметка. 

За да имате достъп до заем, трябва да отговаряте на следните критерии:
• Да сте студент от държава членка на Европейския съюз;
• Да сте на възраст под 30 години;
• Да сте приет в програма на университет в Нидерландия;
• Да имате свой граждански номер;
• Да имате банкова сметка в нидерландска банка.

След като завършите, лихвата по заема ви ще бъде изчислена за пет години 
напред. Тя е по-ниска от 1%, но трябва да започнете да изплащате заема до две 
години след дипломирането си. Той трябва да бъде изплатен напълно до 15 го-
дини след вашето завършване, като минималната месечна вноска е 45,41 евро. 
Ако нямате достатъчно финансови ресурси да покривате тази месечна вноска, 
можете да помолите DUO (нидерландското министерство на образованието) 
да намали месечната ви вноска въз основа на вашия доход.

Студентски кредит за лични разноски 
Българските студенти в Нидерландия могат да кандидатстват за кредит 

до 1016 евро на месец с минимална лихва под 1% за покриването на личните раз-
носки. Размерът на заема се определя от самия студент, според това какви 
средства ще са му необходими всеки месец. Срокът за изплащането е 35 години. 
Месечната вноска, която трябва да внасяте след дипломирането, се определя 
от размера на заема, приходите ви към момента и лихвата по кредита. Плаща-
те вноски само ако приходите ви надвишават минималната работна заплата. 
Ако не успеете да върнете заема за 35 години, остатъкът ви се опрощава.

Условия за отпускане на този кредит са сходни с тези за студентския заем, 
но тук задължително условие е да сте работили в Нидерландия в продължение 
на поне три месеца.

Подкрепа от правителството 
– субсидия 

Макар да не е сред най-скъпите 
дестинации за образование, Нидер-
ландия се грижи за това програмите 
в университетите да бъдат привле-
кателни за международните студен-
ти. Правителството облекчава ев-
ропейските граждани със значително 
по-ниски такси за обучение и затова 
не съществуват опции за стипендии 
в стандартния си вид. Съществуват 
няколко различни субсидии, за които 
основно изискване е студентите да 
са под 30-годишна възраст, да рабо-
тят минимум 14 часа на седмица, а 
техните родители да получават до-
ходи по-ниски от 30 000 евро годиш-
но. Едно от най-популярните финан-
сирания е т.нар. Studiefinanciering. Тази 
субсидия се отпуска както на холанд-
ски, така и на европейски граждани. 
Основен критерий е кандидатът или 
негов родител да работи определени 
часове на месец в Нидерландия. Разхо-
дите, които се поемат от стипенди-
ята, не се изчерпват само с таксите 
за обучение, а също и за настаняване и 
транспорт, правейки цялото прежи-
вяване по-достъпно. 

Друг вариант за държавно финан-
сиране е Prestatiebeurs. Разликата с 
първата опция е, че тук доходите на 
родителите не се взимат предвид 
при кандидатстване за стипендия-
та. Но и размерът � е по-малък – мак-
сималната сума, която може да бъде 
отпусната, е 269 евро на месец.  Ни-
дерландия предлага и стипендия 
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Българските 
студенти могат да 
кандидатстват за 
кредит до 1016 
евро на месец с 

минимална лихва 
под 1% за 

покриването на 
личните разноски

Университетски стипендии 
Предвид големите отстъпки за граждани от ЕС, в ни-

дерландските университети има много малко стипен-
дии и повечето от тях се дават на студенти извън ЕС. 
Ето някои от вариантите за получаване на финансова 
помощ за европейци:

• Delft University of Technology
Стипендията Justus & Louise van Effen Scholarship е 

предназначена за отлични международни студенти, кои-
то желаят да следват която и да е магистърска про-
грама (MSc)  в TU Delft. Стипендиите са 3 на брой за все-
ки факултет и са достъпни за кандидати, които 
удостоверят висок успех на бакалавърската си диплома. 
Стипендията покрива изцяло таксата за обучение и 
разходите за живот две години. 

• University ot Twente
Университетът отпуска 50 стипендии за магистър-

ските си програми за учебната 2020/2021 година. Разме-
рът на стипендията варира от 3 000 евро до 25 000 
евро за една година, като за европейските студенти тя 
е около 3 000 заради по-ниската такса за обучение, кои-
то те плащат. За да кандидатствате за стипендията, 
трябва първо да сте приети в една от магистърските 
програми на университета.

• Utrecht University
Университетът предлага над 15 стипендии на година 

за талантливи студенти, следващи една от магистър-
ските програми във факултета по право и икономика. За 
кандидатите от ЕС стипендията е в размер на 5 000 
евро на година за тези, които плащат официалната 
такса за обучение.  Критериите отново се базират на 
висок академичен успех. Стипендията се отпуска за 
първата година и може да бъде продължена за втората 
при отличен успех. Тя покрива таксата за обучение и 
част от разходите за живот.
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И
мате ли страст към изкуствата и дизайна? Обичате да рисувате и да 
създавате неща? Оценявате ли стойностни произведения? А замисляли 
ли сте се, че може да превърнете страстта си в професия, изучавайки из-
куства и дизайн?  Сферата ‘изкуства и дизайн’ е обширна и включва специ-
алности като история на изкуството, приложни изкуства, скулптура, 

моден дизайн, медийни науки, графичен дизайн, музикално и театрално изкуство. 

Н
езависимо коя специалност изберете, образованието в областта ще ви 
научи да мислите нестандартно. Това от своя страна ще ви помогне как-
то при много курсови работи, така и при намирането на работа.  
Едва ли има специалност, която да е толкова разнообразна, колкото изку-
ство и дизайн. Идеята зад това е да ви даде всички необходими творче-

ски, технически и управленски умения, за да сте успешни в индустрията. За да се по-
стигне това, университетите осигуряват микс от занятия в компютърни 
лаборатории, студия и лекции.
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материал на Юлия Кошаревска

Какво да имаме предвид, 
когато избираме да учим 
Изкуства и дизайн

Какви са изискванията за 
прием?

В зависимост от страната, в 
която изберете да учите, както и 
от специалността и самия уни-
верситет, изискванията за прием 
ще се различават. Проучете вни-
мателно какви са изискванията за 
курсовете, които сте избрали, 
възможно най-рано. Някои универ-
ситети могат да изискат от вас 
предварителна подготовка по из-
куство - това може да е специали-
зирана гимназия или подготви-
телна година преди началото на 
самото следване.

Какво ще учите? 
Освен специфичните умения и теория, свързани със специалността, 

която сте избрали, повечето курсовете по изкуства и дизайн в чужбина, 
ще ви предоставят възможността да развиете и много умения, които 
ще може да използвате в различни сфери на живота - добри комуника-
ционни умения, работа в екип, компютърна грамотност и още много 
други. Така, завършвайки висше образование в областта на изкуствата, 
вие ще бъдете конкурентноспособни, независимо от това какво избере-
те да правите след това. 

Но това не е всичко - висшето образование в сферата на изкуствата, 
ще ви помогне да разберете повече за бизнес и мениджмънт страната 
на индустрията. Тези знания ще са жизнено важни, когато се опитвате 
да пробиете на пазара на труда. 

Някои от предметите, които може да изучавате, са:
• История на изкуството

• Изкуство и технологии

• Изкуство и бизнес

• Практическа работа в студио

• Типография

• Професионални умения



В зависимост от университета, 
който изберете, може да имате и 
задължителен работен стаж. Въз-
ползвайте се от тази възмож-
ност, защото така не само ще 
може да разберете какво пред-
ставлява работата в областта, 
към която сте се насочили, а и ще 
придобиете ценен опит, който ще 
ви е от помощ при търсенето на 
работа след като завършите. 

Къде може да учим изкуство 
и дизайн?

Градът, в който учите е от ог-
ромно значение, независимо каква 
специалност изберете. Важно е да 
знаете дали в него има достатъч-
но добре изградена индустрия и 
дали може да се запознаете с хора, 
работещи това, което вие иска-
те, още докато следвате. 

Мястото, на което учите, е ве-
роятно още по-важно, ако следва-
те изкуство. Има ли места, които 
ви вдъхновяват, като красиви 
паркове и пристанища? Ще имате 
ли лесен достъп до галерии и му-
зеи, където ще може да видите 
произведенията на велики арти-
сти? Архитектурата на града 
предразполага ли ви към креатив-
ност? 

Всичко тези въпроси, както и 
културата на конкретната стра-
на, са от значение при взимането 
на решението къде да учите изку-
ство и дизайн. Такива специално-
сти се предлагат на много места, 
както в Европа, така и извън нея 
- от САЩ и Англия, през Австрия, 
Италия, Франция и още много дру-
ги. Къде мислите, че ще можете да 
развиете творчеството си най-
добре? Много университети в 
страни, в които основният език 
не е английски, също вече предла-
гат обучение на английски език. 

Внимателно проучете и кои са 
най-добрите университети за 
специалността, която сте избра-

ли - ако един университет е до-
бър в интериорния дизайн, не зна-
чи, че е добър и в уеб дизайна, 
например. 

Как протича оценяването?
Повечето специалности в об-

ластта на изкуството и дизайна 
се оценяват предимно чрез курсо-
ви работи. Най-често те са под 
формата на практически проекти 
по изкуството, което изучавате. 
При по-теоретичните предмети, 
които изучавате, ще трябва да 
пишете есета, да се явите на из-
пити или да правите презента-
ции. 

Какви кариерните възмож-
ности ще имате след като 
завършите Изкуства и  
дизайн?

Студентите, учещи изкуства и 
дизайн, често чуват, че няма да 
успеят да си намерят работа в 
областта, в която искат да се 
развиват, защото това не е ис-
тинска работа. Ако имате талан-
та и работите усилено, за да раз-
виете необходимите умения 
обаче, това въобще няма да е вяр-
но, а пред вас ще се отворят 
много врати в една вълнуваща 
индустрия. 

Използвайте времето в уни-
верситета, за да се запознаете 
отблизо с възможно най-много 
артистични кариери и да създа-
дете необходимите контакти, 
които ще ви помогнат при нами-
рането на работа в тази дина-
мична среда

Освен възможността да се раз-
вивате като артист, ще може 
също така да работите с различ-
ни общности, да станете моден 
дизайнер, илюстратор, организа-
тор на събития, графичен дизай-
нер, да създавате реклами или да 
организирате изложби и музейни 
експозиции.
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Независимо коя 
специалност 

изберете, 
образованието в 
областта ще ви 

научи да мислите 
нестандартно



V

...
Изиграла съм почти 
всички персонажи! 
Късметлийка съм!

интервю на Борислав Борисов

Ти си една от най-популярните български актри-
си. Наистина ли пътят на артиста в България е 
труден и трънлив?

Да, смея да твърдя, че е доста трудно, въпреки че 
аз имах шанса да започна да практикувам професия-
та веднага след завършването си. Никак не е лесно, 
защото се изисква много постоянство, вяра, работа 
и непрестанна грижа за това хората да не те забра-
вят, когато са в търсене на актьор. Това е една мно-
го неблагодарна професия и ако не си силен емоцио-
нално трудно ще дочакаш ролята, която ще те 
вдъхнови за цял живот.

Как започна всичко? Защо избра актьорската 
професия?

Нямам конкретен спомен за това. Просто винаги 
съм знаела, че това е, което искам да правя. Когато 
като ученичка станах промоутър и започнах да се 
срещам с все повече актьори вече бях убедена, че ис-
кам да стана толкова забавен, усмихнат, интелиген-
тен и талантлив човек като тях и да общувам само 
с такива хора.

Силвия Петкова 
е една от най-популярните български млади актриси. 
От 2011 година е в трупата на театър „София“, къде-
то играе в множество постановки. Популярност при-
добива още през 2012-та година с ролята си на учи-
телка по литература в сериала „Революция Z”. 
Следват участия в много филми и телевизионни  
сериали. Последната � главна роля е в сериала „Пътят 
на честта“.



Какви роли си играла до този момент? Имала ли си 
роля, в която ти е било трудно да влезеш?

Ако има нещо, заради което се чувствам истинска къс-
метлийка, то е заради това, че съм изиграла почти всички 
възможни характери и персонажи. От хулиганка, девствена 
счетоводителка, компаньонка, силиконова сладурана, ро-
мантична поетеса, криминален психолог, Пипи дългото чо-
рапче, майка, принцеса, та до Смъртта. Остава ми да изи-
грая някоя много зла гад и мисля, че палитрата ми от роли 
ще е пълна. Но във всяка от тях съм имала трудности и съм 
била уплашена дали ще се справя. Няма роля, която да е лес-
на.

Като една истинска звезда на „Театър София“ какво 
ти е мнението за това изкуство? Май в последните 
години театрите в България са пълни до горе?

Да! Със сигурност. Имам щастието да играя винаги на 
пълни салони и по време на поклоните да виждам сияещи 
лица, изпълнени с онова магическо усещане, което  
театърът носи. Няма друго изкувство като театъра. За 
мен той е жизненонеобходим. Този обмен между актьорите 
и публиката е безценен! Независимо дали съм на сцената 
или зрител в салона. Това е магия!

Пролемът с финансите все още седи на дневен ред в 
театралното изкуство… Как успяват да оцеляват 
актьорите, особено в малките градове?

Честно си казвам, НЕ ЗНАМ! Толкова е унизително това. 
Нямам представа как един актьор оцелява и храни семей-
ството си, ако няма допълнителна работа и доходи. Не 
знам хората извън София как живеят, не ми се и мисли. Аз 
успявам да си докарам нормален месечен доход, но работя 
още 5-6 неща извън театъра и все пак доста често разчи-
там на мъжа си.

Играеш и в театъра, и в киното. Кое е общото и кое е 
различното между двете?

Несравними са двете. Не се сещам дори за нещо общо.  
В театъра нямаш право на грешка, нямаш дубъл, но пък за 
това репетираш два месеца. В киното пък нямаш момент-
на обратна връзка, много често се случва да видиш какво си 
изиграл година-две по-късно. Мога да говоря до утре за 

това. В нормалното кино за един 12-часов работен ден 
сътворявате 6 минути полезно време. В театъра за час и 
половина разказваш един човешки живот. Прекрасно е. И 
двете изкувства са голяма страст за мен.

В „Пътят на честта“ направи незабравима роля. Тво-
ята героиня влезе ли ти под кожата… Между другото, 
издай за нас… Ще гледаме ли сезон 2?

Благодаря, надявам се да съм се справила достойно, за-
щото имах нелека задача там при нелеки условия за работа. 
Аз съм доста различна натура от Кера, трябваше да изро-
вя от себе си много любопитни светове.

Относно втори сезон, все още нямаме официална ин-
формация, но според мен се пише сценария. Надявам се ско-
ро да има положителни новини.

Какъв човек е Силвия извън ролите си? Чувстваш ли се 
щастлив човек?

Ами в мен живеем много личности. Всеки ден ми е раз-
лично, аз съм различна. Според настроението ми дните ми 
минават различно. Аз съм зодия Рак и доста често изпадам 
в някакви си мои състояния, които за повечето хора са не-
проницаеми. Но смятам, ако изобщо мога сама да говоря за 
себе си, че съм ведър, усмихнат, дружелюбен човек, влюбен в 
живота и хората, и вярващ в доброто. Смятам се за много 
голяма късметлийка и всеки ден съм благодарна на Шива, 
Буда, Ра и Джа за всичко, което имам и което нямам.

Предполагам четеш много… Завърши интервюто с 
твоя любима част от стих или мисъл, която ти идва 
в главата.

„И най-мъничката промяна днес ни отвежда към едно 
съвършено различно утре. Големи награди очакват онези, 
които поемат по трудните пътища, но тези награди ос-
тават скрити с години. Всеки избор се прави на сляпо, без 
гаранции от заобикалящия ни свят.”

Ричар Бах
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Нямам представа как 
един актьор оцелява 
и храни семейството 

си, ако няма 
допълнителна 

работа и доходи



Александър Башлиев 

е йога инструктор. Води класове от две години, като практикува при 
различни учители от България и чужбина. Към момента е студент в 
Софийския университет, специалност Публична администрация.

йога инструктор

...
Не аз избрах да стана 
йога инструктор, 
по-скоро професията избра мен!

интервю на Десислава Пенчева
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Как се зароди интересът Ви към йога практиките? 
Кога разбрахте, че искате да бъдете инструктор? 

С йога се срещнах за първи път докато бях в гимназия-
та и имах нужда от повече физическа активност в свое-
то ежедневие, за което практиката тогава ми беше мно-
го полезна. С течение на времето станах един от 
най-редовните посетители при моя първи учител от Ин-
дия, а веднъж при негово отсъствие дори се наложи да 
изляза и да пресъздам част от практиката му. По думите 
на групата се беше получило добре и се замислих за след-
ваща стъпка, която скоро дойде – преминах първото си 
обучение за йога инструктори.  Може да се каже, че тази 
професията ме избра!  

Опишете работата си като йога инструктор, 
какви качества трябва да притежава човек, за да 
практикува професията на йога инструктор? 

Задачата ми е да подготвям полезни и балансирани за 
хората класове, които после да предам по интересен на-
чин в залата. На пръв поглед лесна задача, за която обаче 
нужните качества не се изчерпват само с умението за 
говорене пред публика или изпълнението на различните 
пози.

Особено важна според мен е гъвкавостта (не физическа-
та) при работата с хора в група, както и креативността 
при създаването на клас, който едновременно да е ефек-
тивен и забавен за практикуващите. 

Задачата ми е да 
подготвям полезни и 

балансирани за хората 
класове, които после да 

предам по интересен 
начин в залата



Нараства ли интересът към йога 
практиките според Вас? Какви 
хора се интересуват от йога?

В България йога обществото 
тепърва се развива все повече, 
като много хора все още откри-
ват ползите, които им дава ре-
довната йога практика, както и 
различните стилове и течения в 
йога – те са много и трябва всеки 
да намери своя. През последните 
години постепенно се развенча 
митът, че същността на йога за-
ниманието е статично задържане 
на седнала поза с цел медитация, 
което е част от йога, но всъщ-
ност практиката има повече 
етапи –  от физически предизви-
кателни практики, достатъчни 
да заместят тренировките във 
фитнеса и в бонус да донесат спо-
койствието за ума, до изцяло ме-
дитативни класове.

Всеки намира своята причина да 
продължава да практикува и тя 
може да е както духовно свързана, 
така и чист стремеж към добра 
физическа форма.

Какви са новите тенденции в йога 
практиките, кои са най-търсени-
те класове, как се разнообразяват 
практиките?   

В момента има интерес към физи-
чески активните практики, популяр-
но е свързането на движението с 
дъха - така наречената Виняса, коя-
то загрява силно тялото и по този 
начин го детоксикира, едновременно 
позволявайки на практикуващия да 
изпита друга полза от йога – свърз-
ването между тялото и ума в не-
спирния поток от пози, който напо-
добява танц.

В бъдеще се очаква насищане от 
силовите практики и обръщане фо-
куса към по-фините тъкани на тяло-
то, както и медитативни сесии.

Мислите ли, че работодателите са 
дорасли до идеята за инвестиция 
във физическото и психическото 
здраве на своите служители? 

Смятам, че работодателите в 
развиващите се сектори са наясно 
с нуждата да се комбинира физиче-
ско натоварване с естеството на 

повечето модерни професии в 
днешно време, представляващи 
предимно натоварване на ума. Ба-
лансът между физическо натовар-
ване и умствен труд спомага за оп-
тимални резултати и спокойствие 
на работното място.

Къде преподавате, как хората 
могат да се свържат с вас? 

Водя класове в две от локациите 
на йога студията YogaVibe – в Сан 
Стефано Плаза и в ж.к. „Изток” на ул. 
„Райко Алексиев” 15. Интересуващи-
те се могат да посетят уеб страни-
цата ми: www.alexandyoga.com, както 
и във Фейсбук и Инстаграм. Водя как-
то сутрешни и вечерни класове през 
седмицата, така и съботно-неделни 
класове. Разнообразявам класическа 
йога и йога с медитация с пеещи 
купи, клас, който помага за намалява-
не на напрежението и дава възмож-
ност практикуващите да се насла-
дят на невероятните успокояващи 
вибрации на пеещите купи и различ-
ни инструменти с медитативен 
ефект върху ума. 
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Балансът между физическо 
натоварване и умствен труд 

спомагат за оптимални резултати 
и спокойствие на работно място
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Първите награди на Академията
Първите награди на Академията, представени 

през 1929 г., са се състояли на частна вечеря за около 
270 души, в холивудския хотел Рузвелт, Лос Андже-
лис, Калифорния.

Най-добрите носители на награди
Само три филма са спечелили всички пет от 

най-желаните „Оскар”-и за най-добър филм, актьор, 
актриса, режисьор и писане. Те са: „Това се случи една 
нощ“ (1935 г.), „Полет над кукувиче гнездо“ (1976 г.) и 
„Мълчанието на агнетата“ (1992 г.).

Най-добрите „Оскар”-и за актриса
Катрин Хепбърн печели рекордни четири „Оскара” 

за най-добра актриса за „На златното езеро“ (1981), 
„Лъвът през зимата“ (1968), „Познай кой ще дойде на 
вечеря“ (1967) и „Утринна слава“ (1933).

материал на Кристина Пенчева

„Оскар”-ите
Топ факти за
„Оскар”-ите

Най-младата 
носителка на 

„Оскар“ е била 
само на 10 години

Най-младият и най-старият носител на 
„Оскар”

Най-младата носителка на „Оскар“ в момента е 
актрисата Тейтъм О’Нийл, която е била само на 10 
години, когато печели най-добра поддържаща актри-
са за филма „Paper Moon“. 

На 82-годишна възраст Кристофър Плъмър стана 
най-възрастният човек, спечелил награда „Оскар“ за 
най-добър актьор в поддържаща роля за филма „Нова-
ци” (2010).

Първа най-добра режисьорка
Катрин Бигелоу става първата жена, спечелила 

„Оскар“ за най-добър режисьор през 2010 г. за своя 
иракски военен трилър „The Hurt Locker“. Катрин  
побеждава бившия си съпруг Джеймс Камерън, който е 
номиниран за същата награда със своя 3D епос  
„Аватар“. Тя е едва четвъртата жена, която някога е 
получила номинация, другите са София Копола за „Из-
губени в превода“ (2004), Джейн Кампион за „Пианото“ 
(1994) и Лина Вертмюлер за „Паскуалино Сетебелеззе“ 
(1977).

Най-скъпият носител на „Оскар”
Не е изненада тук - „Аватар“ държи короната за 

най-скъпия филм, който някога е спечелил „Оскар“ с 
производствен бюджет, който се изчислява на около 
280 милиона долара. Въпреки че не успя да спечели за 
най-добър филм или най-добър режисьор, продукция-
та взе наградите за художествена режисура, кинема-
тография и визуални ефекти.
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Семейство с „Оскар”- и
След като печели награда за 

най-добра актриса за Кабаре (1972 
г.), Лайза Минели става единстве-
ният носител на „Оскар”, чийто 
родители също са носители на 
„Оскар". Майка � Джуди Гарланд по-
лучава почетна награда през 1939 
г., а баща � Винсент Минели печели 
за най-добър режисьор за  
„Джиджи” (1958 г.).

„Оскар”- ите в числа
Специално направеният червен 

килим е дълъг 500 фута (152,4 ме-
тра) и трябва да бъде разтворен 
в престижния Кодак театър в  
Ел Ей дни преди събитието, ока-
чен и покрит със защитна пласт-
маса, и да бъде разкрит само часо-
ве преди церемонията.

Статуетката, и от 
какво се прави?

Статуетката на „Оскар” е ви-
сока 34 сантиметра (13,5 инча) и 
тежи 3,5 кг (8,5 паунда).

По време на по-ранните цере-
монии представените статует-
ки са били позлатени от плътен 
бронз. В рамките на няколко го-
дини бронзът е заменен с метал 
- сплав, подобен на олово, който 
след това се покрива с мед, никел 
сребро и накрая - 24-каратово 
злато.

Най-големи победители
Три от най-успешните филми в 

историята на „Оскар”-ите са Бен-
Хур (1959), „Титаник” (1997) и „Влас-
телинът на пръстените: Завръ-
щането на краля” (2003), като 
всеки печели по 11 „Оскар”-а.

Филм с най-много 
номинации за „Оскар”

„Артистът“ може да е водил 
статистиката с 12 награди  
на „Оскар“, но най-номинирани- 
те филми за всички времена са 
събирали рекордните 14  
номинации.

Рекордни номинации 
за най-добра актриса

Мерил Стрийп е номинирана 
рекордно 18 пъти, печелейки два 
„Оскар”-а за най-добра актриса за 
„Изборът на Софи” (1983) и „Желяз-
ната лейди” (2012) и една най-до-
бра поддържаща актриса за „Кра-
мър срещу Крамър” (1980).

Най-номиниран мъж
С 12 номинации за „Оскар” Джак 

Никълсън е най-номинираният 
мъжки актьор.

Първи Афро-Американски 
победител

През 1964 г. Сидни Поатие 
става първият афро-американец, 
спечелил наградата за най-добър 
актьор, за ролята си в „Лили на 
полето“ (1963 г.).

Първи глух победител
Марли Матлин става първата 

глуха актриса, спечелила „Оскар”, 
за филма „Деца на по-малък Бог” 
през 1987 година.

Първият носител на 
„Оскар“ Technicolor

Първият цветен филм, спече-
лил награда за най-добра картина, 
е „Отнесени от вихъра“ през  
1940 г.

Най-много награди и 
номинации за „Оскар” 

Уолт Дисни печели 22 награди 
„Оскар” от 59 номинации и четири 
почетни награди „Оскар”.

Най-честият домакин
Боб Хоуп е бил домакин на це-

ремонията 19 пъти, което го пра-
ви най-честият домакин досега.

Продължителност 
на церемонията

Най-краткото предаване на 
наградите се случява през 1959 г., 
като екранизацията отнема един 
час и 40 минути. Най-дългото шоу 
продължава четири часа и 23 ми-
нути, като домакинът на събити-
ето е била Упи Голдбърг, през  
2002 г.

Най-предпочитан 
чужд език

С 10 победи Италия е страна-
та с най-голям брой победи за 
чуждоезичен филм на „Оскар”-ите. 

Най-скъпият 
филм, който е 

печелил „Оскар“, 
се изчислява на 

280 милиона 
долара
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СТИПЕНДИЯ ЗА БАКАЛАВРИ В 
ЦЕНТРАЛНОЕВРОПЕЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ВИЕНА

Краен срок:
15 април 2020 г.

Размер на стипендията: 
2 стипендии по 5 000 евро и една за 50% намаление 
от таксата за обучение.

Стипендия:
Централноевропейският университет (CEU), разпо-
ложен във Виена, е един от 100-те топ университе-
ти на класацията QS World University Rankings и пред-
лага разнообразни бакалавърски, магистърски и 
докторски програми изцяло на английски език. Про-
грамите са акредитирани във Виена и в САЩ.

Кандидатите в новите програми, които за първи път 
ще се преподават в университета, получават сти-
пендия за 50% намаление от таксата за обучение за 
целия период. Редовната такса е 10 000 евро на го-
дина. През 2020/2021 учебна година новите бакала-
върски програми са следните: BA in philosophy, politics 
and economics и BA in culture, politics and society. 

Отпуска се и т.нар. президентска стипендия за всич-
ки програми. Тя покрива част от таксата за обучение 
както следва:
1-ва година: 500 евро 
2-ра година: 1 000 евро 
3-та година: 1 500 евро 
4-та година: 2 000 евро 

Изисквания:
• Попълване на онлайн форма 
• Диплома за завършено средно образование 
• Сертификат за владеене на английски език 
• Есе
• Интервю – онлайн или на живо.  

За повече информация:
www.ceu.edu/undergraduate?utm_source=website&utm_
medium=banner&utm_campaign=CEU_
undergraduate&utm_content=mladiinfo

СТИПЕНДИЯ ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ  
В БЕЛГИЯ

Краен срок:
30 април 2020 г.

Размер на стипендията:
8 000 евро всяка година.

Стипендия:
Правителството на Фландрия отпуска стипендии за 
отлични студенти в магистърски програми в Брюксел 
и провинция Фландрия. Финансирането има за цел да 
разпространи обучението в страната като прес-
тижно и достъпно. За стипендията участват канди-
дати във всички университети в областта. Около 30 
международни студенти ще могат да се възползват 
от финансовата помощ през учебната 2020/2021 го-
дина.

Изисквания:
• Кандидатът трябва да е приет в магистърска про-
грама във фламандски университет
• Да има висок академичен успех от бакалавърската 
диплома – 3.5 от 4 или еквивалентен
• Да притежава сертификат за владеене на английски 
език
• Дипломата за бакалавър да е от страна, различна 
от Белгия
• Студенти, които в момента се обучават в универ-
ситет във Фландрия, не могат да участват.
 
След подаване на документите за кандидатстване в ма-
гистърска програма към избрания университет, той ще 
задвижи кандидатурата ви за стипендията. Кандидати-
те ще получат допълнителна информация за последващи-
те стъпки, а именно селекцията и избора на стипендиан-
тите. Следните документи трябва да бъдат изпратени:
•   Паспортна снима
•   Копие от лична карта
•   Преведена и легализирана диплома 
•   Мотивационно писмо 
•   Две препоръки. 
 
За повече информация:
www.studyinflanders.be/en/scholarship-programmes/master-
mind-scholarships
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СТИПЕНДИИ ЗА БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН 
В ЕСТОНИЯ

Краен срок:
15 април 2020 г.

Размер на стипендията:
Пълно покритие на таксите за обучение. 

Стипендия:
Университетът в Тарту, Естония, принадлежи към 
водещите 1,2% университети в света според класа-
цията на  QS World University Rankings и е сред лидер-
ските образователни институции в Европа.
• Бизнес администрация: 
Бакалавърската програма по бизнес администрация 
покрива всички основни аспекти на бизнеса в модер-
ното време: бизнес право, мениджмънт, икономика, 
счетоводство, финанси, маркетинг, човешки ресурси. 
Продължителност: 3 години
Места: 25
Пълни стипендии: 5
Документи за кандидатстване: диплома за средно 
образование, сертификат за владеене на английски 
език, мотивационно писмо, копие на паспорт/лична 
карта.

• Наука и технологии:
Бакалавърската програма по Наука и технологии 
предлага обширна подготовка в сферата на точни-
те и природните науки. През първата година сту-
дентите изучават предмети, които ги подготвят 
за работа със съвременните материали и техноло-
гии. След това студентите могат да избират ком-
бинирана специализация в областта на Генетика и 
биотехнологии, Биоинженерство и роботика или Хи-
мия.
Продължителност: 3 години
Места: 50
Пълни стипендии: 10
Документи за кандидатстване: диплома за средно 
образование, сертификат за владеене на английски 
език, мотивационно писмо, копие на паспорт/лична 
карта.

Как се кандидатства:
Изпращането на документи става онлайн, през 
платформата Estonia.Dreamapply.com.

За повече информация и кандидатстване:
www.ut.ee/en/admissions

СТИПЕНДИЯ ЗА ДОКТОРАНТУРА В ПОЛША

Краен срок:
8 април 2020 г.

Размер на стипендията:
Пълна стипендия.

Стипендия:
Стипендията ще даде възможност за изследователска 
дейност във Варшавския или друг полски университет 
през академичната 2020/2021 година. Сферите на изучава-
не са право, политически науки или съвременна история. 
Общо стипендиите ще бъдат 3. 
Стипендията е в размер  на 6 700 евро, които ще се пре-
веждат на вноски за период от 9 месеца. Покриват се и 
разходите по настаняване във Варшава, както и едно-
кратно билетите за отиване и връщане. Допълнително 
финансиране включва 750 евро за книги и материали, както 
и езиков курс по полски език.
 
Изисквания: 
• Стипендията е отворена за кандидати от Централна 
Европа, Балканите, Източна Европа, Русия
• Кандидатите трябва да притежават магистърска сте-
пен и изпъкват с академични постижения
• С предимство ще са хора под 40-годишна възраст
• Кандидатите трябва да владеят английски език отлич-
но
• Владеенето на полски език е препоръчително. Избраните 
стипендианти, които не владеят полски, ще преминат 
през интензивен курс, който също се поема като част от 
стипендията.

Как се кандидатства:
Кандидатите следва да се регистрират на официалния 
сайт и да попълнят форма за кандидатстване на англий-
ски език. Всички необходими документи се прикрепят към 
нея, а именно:
• Преведена и легализирана диплома за магистърска сте-
пен
• Сертификат за владеене на английски и/или полски език;
• Автобиография
• Мотивационно есе
• Препоръки
• Списък със статии и публикации.

За повече информация и кандидатстване: 
www.skubi.net/stypendium2020_en.html
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...
Най-дългата ми 
партия шах 
продължи 7 часа

материал на Борислав Борисов

Най-добрата шахматистка на 
България, а само на 16… 
Чувстваш ли напрежение върху 
себе си?

Аз съм втората най-добра 
шахматистка на България, след 
световната ни шампионка за жени 
Антоанета Стефанова. А колкото 
до напрежението… Когато се зани-
маваш професионално с нещо, как-
вото и да е то, винаги има напре-

Нургюл Салимова
e на 16 години. Тя е световна, европейска и държавна шампионка по шахмат.

жение. Хората имат  
очаквания, но по-важното е, че ти 
самият имаш очаквания към себе 
си и не можеш да си позволиш не-
професионално отношение.

Как започна всичко? Кога игра 
шах за първи път?

В моето семейство татко и 
дядо са шахматисти, те ме нау-
чиха. Не помня срещу кой от два-
мата ми беше първата партия, 
но първата турнирна партия ми 

беше когато бях на 4. Изиграх 
турнир в гр. Попово с ученици до 
8-ми клас и станах първа с 4 точ-
ки от 4 възможни. Тогава ми ста-
на много интересно…

Нали знаеш, че това не е 
типичната женска игра. Преди 
да станеш шампион и да 
прославиш България, твоите 
връстници какво коментираха?

Да, шахматът не е типична 
женска игра, но това не ни пречи 
да побеждаваме мъжете  Повече-
то от връстниците ми винаги са 



искали да бъдат на мое място, най-вече за-
ради многото пътувания, но разбира се, 
има и такива, на които им е странно как 
може човек да седи и мисли 5 часа и това да 
му е интересно…

Колко хода напред мислиш? Колко ком-
бинации ти се вървят в главата?

Всяка позиция е различна и във всяка по-
зиция има различни възможности. На една 
от последните ми тренировки изчислих 19 
хода напред, но, както казах, това зависи 
от фигурите на дъската. А комбинации… 
Винаги ми се въртят комбинации в главата 
и интуицията ми работи много добре, ко-
гато ги има. Мисля, че това е талант. 

Ако ти имаш система за всеки ход и 
другия има система за твоите ходове… 
Шахът не става ли скучен и всичко 
наизуст да се знае?

В днешно време първите ходове се зна-
ят наизуст от всички. За това допринасят 
компютрите и анализиращите програми. 
Лично аз не съм голям фен на наизустяване-
то до 20-тия ход, но понякога това е неиз-
бежно. Въпреки това, във всяка една пози-
ция има нещо интересно и заслужаващо 
внимание.

Наистина ли най-големият удар в шаха 
е да ти вземат царицата? Решава ли се 
всичко, ако ти я вземат?

Царицата е най-ценната фигура в шаха, 
но това съвсем не означава, че ако оста-
неш без нея, трябва да се предадеш. Има 

На една от 
последните ми 

тренировки 
изчислих 19 хода 

напред



великолепни партии и примери с 
жертва на царица, където този, 
който я жертва, получава неве-
роятна компенсация и даже успя-
ва да спечели.

Колко ти е била най-бързата 
и най-бавната игра на шах?

Най-бързата ми победа я по-
стигнах, когато бях на 7. Играх 
срещу момиче на 12 и спечелих за 

ако говорим за титли – била съм 
държавна шампионка във всички 
възрастови групи и при жените, 
била съм европейска и световна 
шампионка, шампионка на ЕС, ме-
далистка от европейски първен-
ства и други. Всичкото това сега 
ми се струва като нещо нормал-
но и може би не го оценявам по 
най-добрия начин, но помня колко 
съм работила и мечтала за всич-
кото това, което имам.

Какво правиш през свободното 
си време? Как релаксираш?

Прекарвам време с приятели и 
гледам филми напоследък. Не че 
имам много свободно време… 

Най-лошото в шаха е, 
когато…?

Когато губиш и турнирът ти 
се разпада, въпреки всичките ти 
усилия, а хора, които никога не са 
и никога няма да постигнат  
твоите успехи, обиждат теб, а 
някои стигат дори и до семей-
ството ти.

Царицата е най-
ценната фигура в 

шаха, но това 
съвсем не 

означава, че ако 
останеш без нея, 

трябва да се 
предадеш

13 хода. А най-бавната ми пар-
тия наскоро я изиграх в Гибрал-
тар срещу супергросмайстора 
Гавейн Джонс, където успях да 
направя реми. Партията продъл-
жи над 6 часа. От по-старите 
партии имам една от световно 
първенство, която продължи 7 
часа, за съжаление не успях да я 
спася.

Каква подготовка правиш 
преди всеки турнир? По колко 
шах играеш на седмица?

Винаги се подготвям много 
сериозно, няма значение дали 
имам турнир скоро или не. Рабо-
тя с 4 треньора и седмично имам 
над 37 часа тренировки само с 
тях. Разбира се, тренирам и са-
мостоятелно. Предполагам, че се 
събират над 50 часа на седмица.

Какви са твоите най-големи 
успехи досега и вярваше ли, 
че ще ги постигнеш?

За мен званията ми винаги са 
били най-ценни. В момента при-
тежавам най-високото женско 
звание – Гросмайстор за жени и 
второто най-високо мъжко зва-
ние – Международен майстор. А 
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