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„Вие влизате в едно по-свободно и същевременно по-отговорно ежедневие. 
Времето на пасивното учене свърши”. С тези думи започна речта си за 
началото на учебната година един български преподавател. В последствие 
всички разбраха какво е имал предвид. Магистърските програми се раз-
личават от това, което сте видели дотук в образователната система. 
В съвременните университети се акцентира много върху практическата 
страна на избраната от вас специалност, има възможност за учене през 
уикендите за работещите хора и като цяло се съобразяват с вашите 
потребности. 

Но в същото време и вие ще трябва да носите по-голяма отговорност. 
Като начало, ще трябва да се приготвите за по-големи такси. (Доброто 
образование е услуга и не винаги е евтино). Ще трябва да се научите да 
управлявате свободното си време. Преподавателите ще ви помагат, но - 
ако сами не работите и не търсите информация - никой няма да седне да 
ви „учи” както в училище. 

Затова трябва да сте сигурни, че магистратурата е наистина нещото, 
което искате. Ако е така – може само да ви пожелаем успех! Сигурни сме, 
че този справочник ще ви помогне с избора на висше училище!

От редакцията

„You will now have more time, but also more responsibilities. The time of passive 
learning is over.” This is how a Bulgarian lecturer started his speech for the start of 
the new academic year. Later on all understood what he meant. Master's programs are 
different from what you`ve seen in education so far. Modern universities focus on the 
practical experience in your field, offer flexibility and weekend courses for those that 
are working, and attempt to address the needs of the students. 

But the responsibilities you have will also increase. First of all, you should be prepared 
for higher tuition fees. (Good education is a service and not always a cheap one.) You 
will also have to manage your free time better. The lecturers can help, but - if you don’t 
work and study on your own - no one will “teach” you the way the teachers in school 
did. 

Therefore, you must be certain that studying for a master’s degree is what you really 
want. If that is the case – we wish you good luck. We are certain that this guide will be 
of great help when choosing your university!

From the editorial team
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ва запазени. Издателят не носи отго-
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формацията, подадена в рекламите и 
платените публикации.
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Магистратурата е академична образователна 
степен, която се получава във висше учебно заве-
дение, което има съответната акредитация да 

издава тази степен – това са както университети, така 
и някои научни институти. В България магистърска сте-
пен се получава след минимум 5 години обучение (4 години 
за бакалавърската степен + 1 година магистратура). В 
някои страни (например Великобритания, Холандия и т.н.) 
този срок може е съкратен на 4 години заради по-кратки-
те бакалавърски програми, но обучението в същинската 
магистърска степен остава 1 или 2 години.
 
Завършилите този етап на висшето образование имат 
възможност да кандидатстват за образователно-квали-
фикационна степен „доктор” и да развиват академична и 
научна кариера. Магистрите имат по-тясно профилирани 
познания в съответната научна област и като цяло се 
радват на по-добри възможности за кариерно развитие. 

Накратко - можем да обобщим следните няколко предим-
ства на завършването на тази образователно-квалифика-
ционна степен: 
1. Магистърската степен е естественото продълже-

ние на образователния процес към по-високо ниво на 
познание в областта.

2. Магистърската степен е следдипломна квалифика-
ция, която може да бъде в съвсем различна академич-
на област и следователно открива допълнителна 
професионална перспектива.

3. Магистърската степен е индикация за желанието на 
човек да израства и да се усъвършенства, което е 
позитивен сигнал към бъдещия работодател.

4. Магистърската степен дава възможност за устано-
вяване на контакти с бъдещи колеги в избраната от 
вас професионална област. 

Разликите в продължителността на магистърското 
обучение се определят (освен от държавата, в която то 
се провежда) и от предходната квалификация на студен-
та. По тази причина програмите обикновено се делят на 

такива за „специалисти” (тоест – завършили същата или 
сходна бакалавърска програма) и за неспециалисти (завър-
шили различни бакалавърски програми). Логично, програми-
те за специалисти са по-кратки. 

В България завършването на такава програма води до при-
съждането на ОКС „магистър”. В англоезичните страни 
са разпространени степени Master of Arts (M.A.) и Master 
of Science (M.S. или M.Sc.). В Италия например магистър-
ската степен се нарича Laurea di Secondo Livello, Laurea 
Specialistica или Laurea Magistrale, а в Германия Magister. 

Но в случая е важно съдържанието на тези програми, а 
не името – при всяко положение магистърска степен от 
акредитиран университет в една държава се признава за 
магистърска степен и в останалите страни. Наистина, 
в някои страни има нужда от допълнителни легализации и 
приравнявания, но след членството на България в Европей-
ския съюз този процес не е толкова труден. 

Най-популярната магистърска степен в света на големия 
бизнес – МВА (Master of Business Administration) по съ-
щество е важна стъпка в кариерното израстване до 
управленски позиции. На тази магистърска програма сме 
отделили един от разделите в този справочник с всичко 
по-важно, което трябва да знаете.

Магистърската степен е задължително условие за 
практикуването на някои професии, например – юристи, 
инженери и архитекти. Освен това е сериозно конкурент-
но предимство в очите на работодателите при канди-
датстването за определени работни места. 

Разбира се, не сте длъжни да следвате магистратура 
(нито въобще висше образование, в този ред на мисли). 
Идеята на магистратурата не е да бъде самоцелно 
продължение на бакалавърската степен, а осъзнат избор 
за усъвършенстване на уменията, с цената на компромис 
със свободното време и енергия. 
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An academic educational master's degree is obtained 
in a higher educational establishment of according 
accreditaion – universities as well as some scientific 

institutes. In Bulgaria a master's degree can be obtained after 
a minimum of 5 years in the higher educational system  (four 
for a baccalaureate plus one more for a master's course). In 
some countries (such as the UK, the Netherlands, etc.) this 
could only take four years due to shorter bachelor's courses, 
though the master's course itself remains either one or two 
years in length. 

Those who have obtained a master's degree have the 
opportunity to apply for a doctorate and to pursue a career 
in research and academics. People with master's degrees 
have narrower knowledge in a given area and enjoy better 
opportunities in their professional life.

In short, we can summarize the following advantages to 
obtaining such a degree: 
1. a master's degree is the natural progression of the 

educational process towards a higher understanding of a 
given area; 

2. a master's degree is a post-diploma qualification, which 
can be in completely different area and open up many 
new professional opportunities;

3. a master's degree is an indication of an individual's 
attempt to better themselves, which is in its own right a 
positive signal for a potential future employer; 

4. a master's course gives you the opportunity to come into 
contact with future colleagues in your area of choice.

The difference in duration of a master's course are determined 
by the student's previous qualifications (as well as from the 
country of choice). For this reason courses are usually divided 
into specialist (for people who have a similar or identical 
bachelor's degree) and non-specialist (for people with other 
bachelor's degrees) programs. Naturally, specialist courses are 
shorter.

In Bulgaria completing such a course grants you the title 
„magister“. In English speaking countries this translates to 
Master of Arts (M.A.) or Master of Science (M.S. or M.Sc.). In 
Italy a master's degree is called  Laurea di Secondo Livello, 
Laurea Specialistica or Laurea Magistrale and in Germany – 
Magister. 

In this case, though, the title plays a less significant role than 
the quality of education. A master's degree obtained in one 
country should in all cases be also valid in others. Of course, 
in some cases legalisation and translation are necessary, 
though this process has become much easier since Bulgaria 
joined the European Union.

The most popular master's degree in the business world – 
MBA (Master of Business Administration) is a very important 
step in one's professional progress. One of the sections in this 
guide is dedicated to it.

A master's degree is a mandatory requirement for some 
professions — lawyers, engineers and architects, for example. 
On the other hand it is a big advantage in the eyes of possible 
employers when applying for a position. Naturally, you are not 
obliged to take a master course (or any higher education for 
that matter). 

The whole idea behind a master's course is not to be a 
pointless continuation of a bachelor's program, but rather an 
educated choice to improve some of your skills at the price of 
some free time and energy.

MasTer's prograMs
Meaning  

and benefits



как да иЗбера
Самото преживяване на процеса по получаване на висше 
образование в университета, преподавателите, досегът 
с практическите упражнения и индустрията би трябвало 
да дадат своя принос в осъзнаването изобщо на нуждата 
от магистърска програма и каква да бъде тя. Очаква се 
да сте натрупали този опит през годините на бакалавър-
ското си обучение, но ако още не сте сигурни, би следвало 
да си зададете един прост въпрос:  „Каква професия/ 
реализация търся?” 

Когато стигнете до етап „магистратура”, не е редно да 
си правите експерименти или компромиси с желанията си. 
Действително има практика (макар и не препоръчителна) 
за избор на бакалавърски програми, които някои хора опре-
делят като лесни – история, българска филология и т.н. с 
идеята впоследствие да запишат различна магистърска 
програма. В самите магистратури обаче място за такива 
експерименти няма.

прОграМи За специалисти и неспециалисти
Веднъж решили да получите магистърска степен след 
бакалавърската ви, може да възникне въпроса „Какво да 
уча?”. Едва ли някой може да ви даде по-добър отговор 
от вас самите, но все пак ще се опитаме да ви дадем 
някои насоки. Преди всичко изборът ви се свежда до три 
варианта:

Магистърска програма в същата област (придобиване на 
по-тясна специализация) 
Нека да илюстрираме това с прост пример - ако бакала-
върската ви степен е по психология, можете да търсите 
магистърска програма по спортна психология, или пък 
нашумели напоследък специалности като специалист по 
човешки ресурси (HR), семеен терапевт или бизнес-кон-
султант. Което и да изберете, ще бъдете приет като 
„специалист” и ще си спестите повторното учене на вече 
познати неща. 

Магистърска програма в сходна област 
Какво означава „сходна област” е малко спорен въпрос. 
Всяко висше училище изрично посочва в изискванията за 
прием в съответната програма кога тя е насочена точ-
но към специалисти и кога – към неспециалисти. Това, 
което трябва да поясним е, че не е задължително двете 
неща да се наричат еднакво. Отново ви даваме един 
пример – има висши училища, където за специалност PR 
приемат хора, завършили английска филология. 

Програма в коренно различна сфера
Дали е практично и доколко си струва да се променя 
направлението на едно образование с магистратура в 
различна област е индивидуален въпрос, който трябва да 
е в пряка зависимост от целите и желанията на всеки 
човек. 

Комбинирането на бакалавърска и магистърска степен 
не трябва да става самоцел. В противен случай рискува-
те да станете „образователен Франкенщайн”, изпращай-
ки странни сигнали към бъдещите ви работодатели и да 
срещате трудности в професионалното си развитие.

8
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hoW do i ChoОse?
The very experience of obtaining a baccalaureate, dealing 
with professors, practical excersice and the contact with the 
industry itself should aid you in finding out which master's 
course suits you or indeed if you need one at all. Your 
bachelor's course is expected to have prepared you for this 
tough choice, but if that's not the case, you simply need to ask 
yourself one simple question: „Which is the career for me?“

Once you have reached the master's stage it would not be 
wise to experiment or compromise. In truth, some people ill 
advisedly choose their bachelor's courses based on perceived 
difficulty (for example History, Bulgarian Philology, etc.), 
planning to choose a different master's course later. Such 
experiments should not take place in the master's course itself.

programs For speCialists and non-speCialists
Once you have decided to obtain a master's degree after your 
baccalaureate, the question „What should I study?“ might arise. 
It is quite unlikely that someone other than yourself will give 
you the best answer, though we will attempt to give you some 
advice. Your choice is basically between three options:

A master's course in the same field (obtaining narrower 
specialisation)
Let us illustrate this with a simple example – if your bachelor's 
course was phychology, you could look for a master's course in 
sports phychology or in some field that's gathering momentum 
such as HR management, family councillor, or business 
consultant. Whatever your choice, you will be perceived as a 
specialist, so you will save yourself from learning things you 
already know.

A master's course in a similar field
The definition of „similar field“ is a rather unclear matter. 
Every university states explicitly in its acceptance conditions 
when a course is suitable for specialists and when – for non-

specialists. We must stress that these cathegories do not have 
the same name everywhere. Another example should make the 
matter more clear – some universities consider a bachelor's 
course in English philology as sufficient premise for a master's 
course in PR.

A master's course in a completely different field
If changing the aim of you education with such a master's 
course is worthwhile is a strictly individual question that 
everyone should consider for themselves in accordance with 
their personal aims and wishes. 

The combination of bachelor's and master's program should 
not be random and pointless. It is meant to make a concrete 
aim achievable. If not chosen carefully, mismatching courses 
could make you an „Educational Frankenstein“, sending alien 
signals to your future employers leading to serious problems in 
you professional development.

99
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Архитектурата също е от специалностите, при които 
магистърските програми са насочени предимно към 
притежатели на съответната бакалавърска степен. За 
хора с образование в същата специалност или в реле-
вантна сфера продължителността на тези програми е 2 
години, а за всички останали – 3 или 4 години. 

В заключение, медицината и правото са две специфични 
области на обучение, в които образованието протича 
по-продължително. И в двата случая става въпрос за 
изучаването на много сложна материя, а в първия има и 
голяма отговорност, която произтича от упражняване-
то на лекарската професия. 

Различията в здравните и правни системи на всяка дър-
жава са допълнително усложнение, което следдип- 
ломните специализации трябва да решават. Ето защо 
магистърските програми в тези области по правило са 
запазена територия за специалисти. Ако не сте започна-
ли образованието си с бакалавърска степен в областта 
на правото или медицината, а искате да направите 
завой в тази посока, магистърската специализация не е 
опция, защото, образно казано, ще трябва да се върнете 
в началото на пътя.

Има академични програми, чиято същност предпо-
лага по-продължително обучение до получаването 
на правоспособност за практикуване на професия. 

Такива са Право, Медицина, Дентална медицина. У нас, 
например, специалностите се изучават единствено 
до магистърска степен след поне 5 години обучение и 
последвал стаж. Тези програми по правило се изучават 
самостоятелно и няма как с бакалавърска степен в раз-
лична област да се кандидатства за магистърска специа- 
лизация в тези области. С една или две години обучение 
не може да се практикуват професии като лекар или 
юрист.

В САЩ обучението по право може да протича на степени. 
Започва се с програма pre-law, която се завършва обик-
новено след 4 години в колеж, а после се постъпва в  Law 
school за придобиване на степени като Juris Doctor degree 
(J.D.), Master of Laws (LL.M.), Doctor of Juridical Science 
(J.S.D. или S.J.D.), които дават юридическа правоспособ-
ност. Докторските степени се завършват след 3 години 
редовно обучение, а Master of Laws (LL.M.) обикновено след 
1 година, понякога и малко над година. 

Тези степени се присъждат в образователния процес по 
право на държавите с англо-саксонска  правна система: 
САЩ, Англия (и бившите ú колонии), Канада, Австралия, 
както и в някои други държави. Накратко казано, магис-
търските програми по право в САЩ, и като цяло, са на-
сочени към завършилите pre-law програми с бакалавърска 
степен, с диплома в област, различна от правото, няма 
как да кандидатствате за обучение.

При обучението по медицина в САЩ нещата стоят по съ-
щия начин. Стартира се с 4-годишна pre-medical програма 
за получаването на бакалавърска степен, а последващото 
обучение в медицинско училище на университет продъл-
жава от 3 до 7 години за получаване на образователна 
степен Doctor of Medicine (MD), за да се получи лекарска 
правоспособност. 
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There are academic programs, whose essence assumes 
longer education until getting a certification to practice 
the profession. Such are Law, Medicine, and Dental 

medicine. In Bulgaria, for example, the programs are studies 
to master’s degree after at least 5 years of education, followed 
by praxis. These programs are being studied by themselves 
as a rule and there is no way to apply for a master’s degree 
in these fields with a bachelor’s degree from a different field. 
Professions such as doctor or lawyer could not be practised 
after only one or two years of education.

In the USA the education in Law programs is on stages. It 
begins with the program ‘pre-law’, which is usually after 4 
years in college to graduate, then comes the Law school to 
acquisition of degrees such as Juris Doctor degree (J.D.), 
Master of Laws (LL.M.), Doctor of Juridical Science (J.S.D. or 
S.J.D.), which give a legal capacity . The doctoral degrees are 
graduated after 3 years of full-time studying, and Master of 
Laws (LL.M.) usually after 1 year, sometimes over a year. 

These degrees are awarded in the educational process in law 
in countries with Anglo-Saxon law system; in USA, England 
(and its former colonies), Canada, Australia, and in some 
other countries as well. Shortly said, the master’s degree Law 
programs in the USA, and generally, are pointed to the pre-law 
bachelor’s degrees graduates, and with a diploma from another 
field you could not apply for education in a Law program. 

Things are the same in the Medicine’s education in the USA 
as well. It starts with 4 year pre-medical program to get a 
bachelor’s degree and this is followed by 3 up to 7 years of 
education in medical school to receive the education degree 
Doctor of Medicine (MD), so as to receive doctor’s legal 
capacity. 

Architecture is also one of the programs, where the master’s 
degree programs are directed to bachelors in the same field. 
For people with education in the same program or in relevant 
sphere, the durance of these programs is 2 years, and for 
everyone else – 3 or 4 years. 

In conclusion, the medicine and the law are two specific 
fields of education, in which the studying process passes for 
a little longer period. In both cases it’s about studying very 
complicated material, and in the first one there is also a huge 
responsibility, which is a result by the praxis of the doctor 
profession. 

The differences in the health and law systems in each 
country are further complication, which is by the postgraduate 
specializations to decide. This is why the master’s degree 
programs in these fields are a kept territory for specialists as 
a rule. If you have not started your education in bachelor’s 
degree program in the field of medicine or law, and you want to 
turn to that direction, the master’s degree specialization is not 
an option, because, so to say, you will have to start from the 
beginning.

programs offered only 
as Master’s  

degrees



Двугодишна (редовна) MBA – Тези програми отнемат 
по две академични години (около 18 месеца). В Европа и 
Северна Америка традиционно започват през август/ 
септември и продължават до месец май през следваща-
та година. Очаква се, че студентите имат достатъчно 
предварителна подготовка и имат часове през седмица-
та. МВА програмите изискват 60 кредита.

Ускорена МВА – Това е вариация на двугодишните про-
грами, която предвижда по-интензивен учебен процес. 
Ваканцията между учебните години е съкратена до 
7-10 дни. 

Задочна MBA – Обикновено продължава по 2 години, като 
учебните занятия се провеждат след обичайното работ-
но време и/ или през уикендите. Студентите в такава 
форма на обучение често са работещи професионалисти, 
които нямат друг избор освен да комбинират по този 
начин трудовия и академичния си живот. 

Модулна МВА - Принципът е сходен със задочната форма 
на обучение. Разликата е, че предметите са групирани в 
модули от една до три седмици. 

Executive MBA (EMBA) – Тези програми са специално из-
готвени за нуждите на мениджъри и предприемачи, които 
имат дълъг практически стаж. Участниците в такива 
програми идват както от частния, така и от публичния 
сектор, но задължително трябва да имат опит в сферата 
на управлението. ЕМВА често се определят като най-
престижния вид МВА.

как да иЗбереМ прОграМа
Можем да изведем пет основни критерия, по които тряб-
ва да се водите, когато избирате МВА програма. 

- Възможност за стипендии и финансова помощ. Това 
е важно, защото тези програми като правило се запла-
щат доста скъпо, особено в частните висши училища. 
От гледна точка на един действащ мениджър вероятно 

това не е толкова страшно, но за тези, които тепърва се 
надяват на израстване в работата си, таксите може да 
се окажат решаващи.

- Репутацията на учебното заведение. Щом една специ-
алност стане популярна, изведнъж започва да се предла-
га във всякакви университети. Не се подлъгвайте – не 
всяко висше училище е особено „висше” и буквите МВА не 
променят това. Проучете дали специалността е акреди-
тирана от някои от международните организации като 
АМВА или The Executive MBA Council. Може да приемете 
това като гаранция за качеството.

- Кариерното развитие с конкретната програма. 
Опитайте да се свържете с някои от бившите възпита-
ници на тази програма. Важно е да проучите как гледат 
потенциалните ви работодатели на тези програми. 

- Качеството на преподавателския състав. Не се прех-
ласвайте по имена на доценти, професори и академици в 
преподавателския състав. Най-добрите МВА програми се 
водят от професионалисти. Колкото повече действащи 
мениджъри и по-малко професионални преподаватели – 
толкова по-добре. 

- Възвращаемост на инвестицията. Преценете сами 
дали съответната програма е най-добрата за вас от 
финансова гледна точка. Готови ли сте да се преместите 
в друг град или дори в друга държава, за да си възвърнете 
инвестицията? Колко години ще ви отнеме този процес? 
На каква заплата очаквате да се сте междувременно? 
Въпросите са много и, за съжаление, няма как да ви помог-
нем с отговорите тук.
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Two-year (full-time) MBA – This type of programs usually 
take up to 2 academic years or 18 months to complete. In 
Europe and North America, they often start in August or 
September and finish by May.  The students are expected 
to have same prior knowledge in the field, and they can also 
have classes in any day of the week. This averagely amounts 
to 60 credits in the university. 

Fast MBA – This is a variation of the two-year program, but 
with a more intensive study course. Summer breaks may be as 
short as 7 to 10 days.

Part-time MBA – The program usually takes two academic 
years to complete as well, but most of the classes are held 
during weekends or after the standard working hours. This 
is best suited for working professionals, who have no other 
options to combine their careers and education. 

Modular MBA – Classes are divided into different modules 
that can be taken over the course of two to three weeks. 
Otherwise it is much like the Part-time MBA. 

Executive MBA (EMBA) – These programs are specifically 
designed for businessmen and entrepreneurs, that have 
extensive experience in management. While the participants 
in the programs can have background in both the private and 
the public sector, experience in management is mandatory. 
EMBA is often considered to be the most important type of 
MBA program.

hoW to Choose a program
There are five major criteria that you can use to choose the 
most appropriate program for you. 

- Scholarships and financial assistance. This is important, 
because MBA programs are usually very expensive, especially 
in private business schools. This might not be a problem for a 
top-level manager, but it is still a big challenge for those who 
are still at the start of their careers.

- The reputation of the university. Once a program starts 
sounding prestigious more and more universities start offering 
it. Don’t be fooled – not all of them are worth it, and an MBA 
program does not change that. You should check if the 
program is accredited by professional organizations like АМВА 
or The Executive MBA Council. 

- Career development options. Contacting some of the 
university’s alumni would be very useful. You should also 
check what prospective employers think of the program. 

- Lecturers. Don’t necessarily look for professors, 
assistants and academicians among the lecturers. The best 
MBA programs are taught by actual businesspeople and 
professionals. The more of them – the better. 

- Return of investment. This is something you have 
to decide on your own. Is moving to another city or 
even another country worth it, and what will the 
additional costs be? How long will the ROI 
take? What is the salary you expect to 
have? The list of questions is very long 
and – unfortunately – only you know 
the answers. 
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тОп 50 на униВерситетите, предлагащи МВа прОграМи
top 50 universities oFFering mBa programs

Rank University State Average yearly salary  
(in USD)

Post-MBA change in 
salary (percentage)

1 Harvard Business School USA 187 223 121

2 Stanford Graduate School of Business USA 194 645 115

3 University of Pennsylvania: Wharton USA 180 772 121

4 London Business School UK 160 988 124

5 Columbia Business School USA 174 347 123

6  INSEAD France/ Singapore 153 992 96

7 Iese Business School Spain 146 049 141

8 Hong Kong Business School China 132 685 153

9 MIT: Sloan USA 160 414 117

10 University of Chicago: Booth USA 162 363 108

11 IE Business School Spain 157 054 117

12 University of California at Berkeley: Haas USA 151 952 98

13 Northwestern University: Kellogg USA 161 269 99

14 Yale School of Management USA 159 370 118

15 Ceibs China 131 362 157

16 Dartmouth College: Tuck USA 156 765 117

14

Сред висшите училища, предлагащи МВА и ЕМВА про-
грами, кипи ожесточена конкуренция. За да преценим 
по-добре качеството на всяко от тях, ще се обърнем 

към експертите от престижната финансова медия - Financial 
Times, които ежегодно изготвят класация с най-престижни-
те университети, които предлагат обучение по модерната 
програма. Подреждането в класацията се формира на базата 
на много  критерии – сред тях както средната годишна 
заплата на завършилите, така и нейната промяна спрямо 
размера ú преди завършването на МВА. Разбира се, имайки 
предвид, че това са усреднени данни, заплатите могат да 
варират в много широк интервал. Другото нещо, на което 
трябва да обърнете внимание при разглеждането на този 
списък, е повтарянето на някои позиции. Получава се така, 
че „Топ 50” всъщност включва повече от 50 висши училища. 
Просто много от университетите са получили еднакъв ре-
зултат от експертите на Financial Times. 

There is fierce competition between the universities that 
offer MBA and EMBA programs. To present a better 
evaluation of their quality, we will turn to the experts from 

one of the most renowned global media – The Financial Times. 
They publish an yearly ranking of the world’s leading universities 
offering MBA and EMBA programs. The rankings are based 
on several criteria – they include the graduate’s yearly salary, 
as well as its change after graduation. Of course, the numbers 
listed below represent the average value – exceptions can vary 
greatly. Note that several positions are occupied by more than 
one university. In effect – there are more than 50 universities 
in among the world’s top 50. The reason for this is that several 
institutions have been attested with identical results from the 
Financial Times̀  experts. 



16 University of Cambridge: Judge UK 145 169 98

18 Duke University: Fuqua USA 145 147 108

19 IMD Switzerland 147 380 65

19 New York University: Stern USA 144 586 106

21 HEC Paris France 123 571 109

22 Esade Business School Spain 126 699 118

23 UCLA: Anderson USA 147 125 115

24 University of Oxford: Saïd UK 136 609 95

24 Cornell University: Johnson USA 147 799 112

26 Indian Institute of Management, Ahmedabad India 171 188 110

27 CUHK Business School China 103 423 153

28 Warwick Business School UK 120 111 89

29 Manchester Business School UK 114 769 111

30 University of Michigan: Ross USA 140 195 97

31 University of Hong Kong China 114 119 114

32 Nanyang Business School Singapore 102 683 132

33 Rotterdam School of Management, Erasmus 
University

Netherlands 105 546 103

34 Indian School of Business India 123 470 152

35 University of Virginia: Darden USA 142 657 110

36 National University of Singapore Business School Singapore 94 340 152

37 Rice University: Jones USA 122 832 134

38 Cranfield School of Management UK 127 911 88

39 SDA Bocconi Italy 112 673 111

40 City University: Cass UK 117 195 85

40 Georgetown University: McDonough USA 130 676 105

42 Imperial College Business School UK 107 032 84

43 Carnegie Mellon: Tepper USA 131 294 100

44 University of Illinois at Urbana-Champaign USA 115 493 113

45 University of North Carolina: Kenan-Flagler USA 123 004 98

46 University of Toronto: Rotman Canada 97 652 91

46 University of Texas at Austin: McCombs USA 128 711 91

48 Austratralian Graduate School of Management Australia 118 050 81

49 Emory University: Goizueta USA 124 918 104

50 University of Maryland: Smith USA 112 552 92
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Завършилите МВА няма нужда се притесняват за въз-
връщането на инвестицията си в образователната 
програма. Обучението им не само се изплаща, но и 

може да се каже, че излизат на печалба доста бързо.  На-
правеното през 2013 година изследване на перспективите 
пред алумните показва, че трима от четирима, завършили 
през 2012 г., са получили работа на позиции, за които им е 
било необходимо образованието по мениджмънт.
  
От GMAC поясниха, че тези резултати се повтарят от 
проучвания през последните седем години. Болшинството 
випускници (93 на сто) от 2012 г. смятат, че работата, 
която са получили, отговаря точно на желанията им. 
Резултатите се повтарят в различни бизнес училища 
– изглелжда, че не само възпитаниците на най-високо 
класираните висши училища са доволни от опита, който 
са натрупали по време на МВА обучението си.
 
Вероятно е добра идея да премислите възможностите си 
за кариерно развитие преди на началото на обучението. 
Още на самия старт на учебната година е възможно да 
се сблъскате лично с хора, търсещи кадри. Има тенденция 
корпоративните събития да се преместват все по-рано 
и по-рано през академичната година, заради което бизнес 
училищата преместват и своите дати за презента-
ции, коктейли и други фирмени събития за набиране на 
персонал в кампусите. МВА програмите по принцип имат 
ограничен брой подобни събития, тъй като студентите 
не трябва да бъдат „засипвани” още от самото начало. 
 
Повечето университети, предлагащи МВА, все пак се 
опитват да се съобразят и с желаният на потенциалните 
работодатели. Обикновено се публикува предварителен 
график на събитията онлайн, както и списък с изисквания 
към потенциалните работодатели. В Харвард – напри-
мер – може да се организират събития по всяко време за 
студентите от втори курс, но за първокурсниците те не 
трябва да са по-рано от 17 октомври. INSEAD, от друга 
страна, позволява събития в кампуса, включително и 
виртуални дни на кариерата, само ако са предварително 
съгласувани с техния календар. 
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MBA graduates needn’t worry about their return on 
investment (ROI). The degree not only pays off but 
money may start flowing back into their bank account 

rather quickly. The 2013 Alumni Perspectives Survey, which is 
based on opinion polls of 4135 MBA alumni, found that three out 
of four alumni of the class of 2012 have landed jobs they would 
not have obtained without their graduate management education. 
 
The GMAC said this finding has remained relatively consistent 
over the last seven years. The vast majority (93%) of the class 
of 2012 alumni indicated that the job they took after graduation 
was exactly what they were looking for. These highly positive 
results come from a wide range of business schools – not 
merely the top-ranked institutions whose graduates receive the 
highest reported compensation directly out of university and 
are the most likely to be satisfied with their MBA experience. 
 
It may be a good idea to think through your career choices 
before the start of the university year. Before you know it and 
almost as soon as you have set foot on campus, you may 
have a one-to-one with recruiters. The trend for corporate 
networking events has been skewing earlier and earlier in the 
academic year, forcing business schools to push forward the 
dates they allow companies to host such events as corporate 
presentations, cocktail receptions and other recruiting 
opportunities on campus. MBA programs have typically 
restricted on-campus early recruiting so as not to overwhelm 
new students, but more and more business schools are 
amending that policy to keep up with recruiter demand. 
 
The majority of MBA universities are, however, eager to 
cooperate with employers and meet their demands. But they do 
so under very well-defined conditions and within strictly defined 
deadlines. Most business schools publish their timetables, with 
the scheduled recruiting events, online, as well as a list with 
requirements for both potential employers and employees. 
Harvard Business School, for example, allows direct outreach 
for second-year students at any time, while networking with 
first-years can happen only after 17 October. INSEAD, on 
the other hand, allows on-campus company presentations, 
networking evenings and career fairs as well as virtual MBA 
Career Days, but only if scheduled in accordance with their 
recruiting calendar.
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Потърсихме  Дирадж Саха - маркетинг директор на 
Access MBA, за да ни разкаже какъв е интересът на бълга-
рите към бизнес образование и как се променя в години-
те, кои университети и държави са най-предпочитани и 
какво мотивира българските мениджъри да инвестират в 
образование. 

Г-н Саха, за поредна година организирате в София събитие- 
то Access MBA. Тази година какво да очакват хората, 
които се интересуват от бизнес образование? Има ли нови 
моменти във формата и какво се запазва непроменено?
Организираме Access MBA Tour в София за десети пореден 
път. Форматът на събитията ни се е утвърдил през го-
дините, затова и в основата си той остава непроменен. 
One-to-One срещите с представители на водещи меж-
дународни университети са в основата на събитието. 
Форматът и предварителният подбор на кандидатите 
ни отличават от традиционните изложения за образова-
ние. На всеки кандидат се обръща индивидуално внимание 
от нашите консултанти, а компютърната програма за 
организация на срещите, която въведохме наскоро, прави 
процеса много ефекивен. 

Колко университета ще се представят в София тази 
година?
Всяка година броят на бизнес училищата, които участ-
ват в Access MBA събитието в София, се увеличава. Вече 
имаме 20 бизнес училища, които са потвърдили участие 
на събитието на 22 ноември. Ще има представители на 
престижни бизнес школи като  INSEAD (Франция), Ashridge 
Business School (Великобритания), IE Business School (Испа-
ния), ESMT-Berlin (Германия,) MIP Politechnico di Milano (Ита-
лия), Vlerick Business School (Белгия), Nottingham University 
Business School (Великобритания), Hult International Business 
School (САЩ), както и MBA програми, базирани в страна-
та и региона, като тези на American University in Bulgaria и 
The University of Sheffield International Faculty, CITY College. 
Общото между участващите университети е практиче-
ската насоченост на програмите, които включват много 
проекти и стажове – както в страната, където е базиран 
университетът, така и в чужбина. 

Обучението по MBA и ЕMBA изисква определена инвести-
ция. Какви са диапазоните, в които варират таксите и 
можем ли да кажем някаква средна сума за ориентир?
Цената силно варира в зависимост от локацията, 
престижа на училището, дали има ротационни занятия в 
чуждестранните кампуси на училищата и още ред  под-
робности, така че е доста трудно да се даде усреднена 
стойност на една такава програма.

 Локалните програми, разположени в страната или 
региона по правило са по-евтини, тъй като разходите за 
живот не се променят съществено, докато престоят в 
чужбина е свързан с повече разходи. Цената също зависи 
и от типа програма. Определено EMBA програмите са 
чувствително по-скъпи, тъй като се предполага, че  
участниците работят паралелно с ученето и имат ста-
билен доход.

Забелязвате ли промяна през годините?
В последните години се забелязва спад в тежестта на 
класациите на световни медии като Financial Times и 
Business Week, тъй като кандидатите са по-добре ин-
формирани и разбират, че фактори като локация и добро 
съвпадение с личните цели и профил са по-важни. Бъл-
гарските кандидати са все по-малко чувствителни към 
цените на международните MBA програми. 
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We contacted Diradge Saha – the marketing director of 
Access MBA, to tell us the more about the interest that 
Bulgarians show towards business education, and the way 
it has evolved over the years. Which are the preferred 
universities and what motivates Bulgarian managers to invest 
in their education?

Mr. Saha, you have been organizing the Access MBA events in 
Sofia for several years. What can people, interested in business 
education, expect this year? Are there any changes in the 
format?
This is actually the tenth time we are organizing the Access 
MBA Tour In Sofia. The format has been stable over the years 
and it will remain unchanged in its core. One-to-one meetings 
with representatives of international universities are at the 
core of the event. The format and the preliminary selection of 
the candidates sets us apart from other events. All applicants 
receive individual attention from our consultants and the 
computerized organization of the meetings, which we have 
recently introduced, makes the process very efficient. 

How many universities will be attending this year?
Every year the number of business schools attending the 
Access MBA event in Sofia grows. This time we have 20 
institutions that have confirmed their attendance on the 22nd 
of November. Among them are some of the most prestigious 
international schools - INSEAD (France), Ashridge Business 
School (UK), IE Business School (Spain), ESMT-Berlin 
(Germany), MIP Politechnico di Milano (Italy), Vlerick Business 
School (Belgium), Nottingham University Business School 
(UK), Hult International Business School (USA) as well as 
MBA programs based in local and regional universities like the 
American University in Bulgaria и The University of Sheffield 
International Faculty, CITY College. All the participating 
universities offer practical programs, that include project 
and internships – both in the country, where the university is 
based, and abroad.
 

Completing an MBA or EMBA requires a certain investment. 
What is the range of the tuition fees and can we define a 
median sum?
The prices vary greatly depending on the location, the 
university’s prestige, the availability of rotational studies in 
other campuses and many other factors. Therefore it is very 
difficult to give an average tuition fee. 

Local programs, based in the country are generally cheaper 
than international ones, that involve a lot of travelling. The 
type of program also affects the fees. EMBA programs 
are considerably more expensive than other, because it is 
assumed that the participants are working in parallel with their 
studies and have a stable income. 

Is there a noticeable change in the last years? 
Over the last few years the importance of global rankings, 
such as those prepared by the Financial Times and Business 
Week has diminished. This is due to increased understanding 
that candidates have about the programs and also the focus 
on other factors, such as geographic location and personal 
interests. Bulgarian candidates in particular are getting less 
price-sensitive regarding the international MBA programs. 
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Стефан Йорданов е завършил EMBA в Cotrugli Business 
School през 2013 година. Освен това има и магистърска 
степен по „Счетоводство и контрол“ от УНСС. В послед-
ните 4 години е  финансов директор в Луфтханза Техник 
София. 

Защо решихте да следвате Executive МВА? Какво знаехте 
за този тип програми преди да се запишете?
Тогава бях на 31 години и смятах, че това е добра стъпка 
за мен. EMBA ми се стори удобен формат, защото поз-
волява съвместяване на обучението с работата. Имах и 
познати, които бяха в предишни поколения на програмата, 
която избрах. Реалните референции влияят в утвърждава-
нето на избора.

С какво се занимавахте, когато решихте да започнете 
програмата?
Тогава бях директор по финансовото планиране и инвес-
тициите в компания, работеща в сферата на фото- 
волтаиката. Постъпих на настоящата си работа в меж-
динния период между записването за EMBA и стартиране-
то на обучението.

Как избрахте университета си? Какво беше нещото, 
което наклони везните?
Имах добри препоръки от познати, които бяха в предишни 
поколения на програма на Cotrugli Business School. Цената 
ми се стори приемлива, тъй като получих стипепндия. В 
същото време, регионалното позициониране ми предос-
тави интересни възможности за създаване на много 
професионални контакти. 

Ако трябва да посочите едно най-важно нещо, което нау-
чихте по време на следването си, кое ще бъде то?
Способността да си даваш точна самооценка.

Как се разви кариерата Ви след като завършихте? Повлия 
ли това на вашите колеги и работодатели? 
Трудно е да преценя как обучението в Cotrugli Business 
School ми се е отразило по отношение на възприятието 

на околните. Реално аз не съм сменял нито работодателя, 
нито позицията си в периода преди и след обучението. 
Това, което се промени е, че компанията, в която работя, 
се разрастна значително и уменията и знанията, получени 
от MBA програмата ми бяха от голяма полза да следвам 
този растеж в необходимото темпо.

Какво бихте казал на хората, които тепърва обмислят да 
запишат Executive МВА програма? 
Това е индивидуално решение, което трябва да е събора-
зено с финансовите възможности и инвестицията във 
време. Бих препоръчал хората да се замислят за ефекта 
от локацията и националностите на хората в програ-
мата. Професионалните контакти са една от големите 
ползи от програмата и е важно да съобразите това със 
собствените си планове за кариерно развитие. 
И не на последно място бих искал да им кажа да се на-
слаждават на преживяването.
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Stefan Yordanov graduated EMBA from Cotrugli Business 
School in 2013. Prior to that, he received a master’s degree 
in Accounting from the University of National and World 
Economy in Bulgaria. He is currently the financial director 
of Lufthansa Technik Sofia – a position he has held for four 
years.

Why did you decide to study an Executive MBA? What did you 
know about this type of programs before you enrolled? 
I was 31 back then and I thought that this would be a good 
step for me. EMBA was particularly appropriate for me, 
because I could combine my studies with my work. Also, I 
had friends who had graduated from the same program I 
attended. Their personal recommendations are what ultimately 
encouraged me to apply. 
 
What were you working, when you started your MBA?
I was the director of financial planning and investments in a 
company in the renewable energy sector. Shortly afterwards I 
transferred to my current job. 

How did you choose the university? What was the most 
important factor?
Like I said – I actually knew people who had graduated 
from Cotrugli Business School. Also, the tuition fees were 
manageable, because I earned a scholarship. I would say 
that the most important thing was the regional positioning of 
the university. This gave me the opportunity to create new 
professional contacts.

If you had to choose the single most important thing you learned 
during the course of your studies, what would that be?
The ability to adequately measure your own strengths and 
weaknesses. 

How did your career change after you graduated? Did it 
influence your colleagues or employers?
It is difficult to say how studying at Cotrugli Business 
School changed the perceptions of others. Actually, I didn’t 
change my employer or my position during the course of my 

education. Though I must also say that the company has 
grown immensely since then and the skills I acquired from the 
MBA have helped me keep up the pace. 

What would you say to people, that are now considering starting 
an EMBA program? 
This is an individual decision – they must take into account 
their financial capabilities, as well as the investment of time. 
I would also recommend carefully considering the location of 
the university and the profile of its students. After all, creating 
professional contacts is one of the main benefits of these 
programs. 
And last, but not least – try to enjoy this new experience!
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Моля представете се с няколко думи.
Аз съм д-р Николас Хорвулиадес и имам докторантура по 
финанси. Освен това имам МВА от университета Йейл, в 
САЩ. В момента съм и.д. ръководител на Анатолийското 
бизнес училище към Американския колеж в Солун (ACT) и 
същевременно съм МВА директор. От 15 години работя 
като преподавател в различни държавни и частни универ-
ситтети в сферата на финансите и банкирането – като 
на бакалавъри така и на магистри.  В миналото съм рабо-
тил на мениджърски позиции в частни банки и агенции за 
финансови консултации.

Защо, според вас, МВА програмите станаха толкова попу-
лярни през последните години?
МБА е уникално конкурентно предимство: Като начало 
дава широко бизнес образование. Придобитите познания 
са приложими в истинската бизнес среда, във всички 
индустрии. Освен това не изисква предишни познания в 
бизнеса – студентите започват от начало и постепен-
но биват напътствани по пътя. Тази програма създава 
бъдещите мениджъри, които ще ръководят световните 
органзиации. 

Какъв е профилът на повечето МВА студенти?
Нашите студенти идват от най-различни държави и от 
различни индустрии. Тяхната възраст варира между 25 и 
45 години. Много малко от тях започват такава програма 
директно след приключване на бакалавърска степен – 
повечето са вече работещи професионалисти. Идват от 
най-различни сектори на икономиката – инженери, банке-
ри, консултанти, юристи и т.н. Освен това много от тях 
са самонаети. 

Кое е най-важното нещо, което научават от програмата? 
Най-важното предимство на нашата програма е непре-
къснатата връзка с развитията на пазара. Нашите про-
фесори са хора с опит, както в академичните среди, така 
и в бизнеса. Това вкарва примери от реалната работа в 
учебните зали и допринася много за учебния процес. Освен 

това имаме голяма мрежа от алумни и бизнес организа-
ции, които непрекъснато си сътрудничат с ACT. 

Кой е най-често задаваният въпрос от хората, които 
търсят МВА?
Въпросите обикновено са два: съдържанието на програ-
мата и възможностите за създаване на професионални 
контакти. С гордост мога да кажа, че предлагаме много 
сериозна и много гъвкава програма, с възможност както 
за редовно обучение, така и за почасово, в зависимост 
от възможностите на студентите.  А благодарение на 
дългата ни история имаме и огромна мрежа от алумни в 
много държави. 

Какво бихте казал на читателите, които тепърва обмис-
лят да започнат МВА програма?
Обучението по МВА е уникален опит. Хората намират 
начини да подобрят своите умения и да развият управлен-
ски качества. Освен чисто академичната работата, те 
комуникират с хора от други култури и сфери на бизнеса. 
Така създаваме едно наистина неповторимо преживяване 
в Солун. Готови сме да помагаме на хората с всякакви 
въпроси, свързани с престоя им при нас. Искрено вярваме, 
че МВА програмите на АСТ подготвят бизнес-лидери, 
готови да работят в международните организации.
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Please, introduce yourself with a few words. 
I am Dr. Nikolas Hourvouliades and I hold a PhD in Financial 
Derivatives. I also have an MBA from Yale University, USA. I 
currently serve as the Acting Chair of the Anatolia Business 
School at the American College of Thessaloniki (ACT) and 
simultaneously serve as the MBA Director. I have been 
teaching for more than 15 years in various private and public 
universities in the field of Finance, Investments, Banking and 
Business Statistics in both undergraduate and graduate levels. 
In the past, I have worked in executive managerial positions 
in private banking, financial consulting and in the public 
administration organizations. 

In your opinion, why have MBA programs increased in popularity 
over the last years?  
The MBA degree has a unique competitive advantage: it 
offers all-around business education. It is designed to give 
real life business education to people from all industries. It 
does not demand any prior business knowledge as it takes 
students from basic level and guides them into higher levels 
of knowledge. It creates the future managers who will run and 
lead the global organizations.

What is the profile of most MBA students?
Our students come from various countries from the region and 
various industries. Their age group varies from 25 to 45. Few 
of them are direct graduates from the University while most 
of them are professionally active. They come from industries 
such as engineering, banking and consulting, pharmaceuticals, 
legal professions and many of them are self-employed. 

What do you think is the most important thing they learn from 
the program?
Our single most important advantage is the continuous 
relationship with market developments. Our professors 
are experienced people with both academic and hands-on 
experience in their fields. This brings real examples and 
practices from the business world and greatly enhances 
the learning experience of our students. We also offer a 

large network of alumni and business organizations that 
continuously cooperate with ACT.
 
What is the most common question you get by people asking for 
MBA-s? 
People are usually interested in two major issues: the 
program content and the networking. We are proud to offer 
a rigorous and flexible program, either full or part-time that 
suits everyone’s needs. We also have state-of-art resources 
and our teaching facilities are among the best in the greater 
region. Our long history in the industry offers a vast network of 
alumni working in various positions in many countries and we 
continuously try to further develop our offered options. 

What would you like to tell our readers that are now considering 
starting an MBA program?
The MBA experience is unique: people find out they can 
significantly improve their skills and develop their managerial 
abilities. Beyond the academic experience, they also gain from 
the interaction with people from other cultures and industries. 
We also make sure that their total life experience from living 
and studying in Thessaloniki is unforgettable. Our Enrollment 
& Admissions departments offer comprehensive support in 
all issued concerning our students and make it easier for 
everyone to adapt to the new conditions. We strongly believe 
that the ACT MBA prepares true leaders who are ready to 
work at any international business environment.
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САЩ

такси
Годишната такса за магистърска програма е до 50 000 щатски 
долара. МВА програмите, и тези в правото и медицината могат 
да бъдат и по-скъпи. Освен стипендии, на завършилите студенти 
се отпускат субсидии, помощи, заеми и други типове финансова 
помощ. 

услОВия За жиВОт В страната
Разходите за живот в Щатите могат да варират с огромна разли-
ка в различните щати, в зависимост от мястото на университе-
та и това дали предлага място в общежитие. Всеки университет, 
в който кандидатствате, ще ви предостави приблизителните 
разходи за живот.

Варианти За финансиране
Студентите имат право на стипендии, субсидии за проучвания, 
помощи и други видове финансова помощ, осигурени им главно от 
университета. Други институции могат също да предоставят 
финансиране в подкрепа на студентите. Университетите (Секре-
тариата, Отдел за финансова помощ, Международен студентски 
отдел или други отдели) обикновено предоставят списък на външ-
ни източници на финансиране, към които кандидатите могат да се 
обърнат за подкрепа. Някои студентски заеми могат също да са 
достъпни за чуждестранните студенти.  

плЮсОВе и Минуси
Американските университети традиционно водят в световните 
класации за университети и са сред най-известните със своето 
качество на преподаване и научна дейност. Има огромно разно-
образие от университети и изборът трябва да бъде направен 
внимателно. САЩ привлича огромен брой чуждестранни студенти 
и висшите училища предлагат разнообразни услуги на междуна-
родната си общност. Веднъж приети в американски университет, 
трябва да бъдете наясно със стриктните правила и политика в 
университета, което може да бъде ново за вас и много по-различно 
от това, с което сте свикнали във вашата родна образовател-
ната система. Студентските визи имат строги ограничения 
относно периода на престой, възможностите за работа по време 
на обучението и след него, и тези ограничения трябва да бъдат 
спазвани стриктно. Може да поискате съвет или разяснения от 
Международния студентски отдел или Секретариата във вашия 
университет. 

прОдължителнОст
Магистърските програми в САЩ традиционно продължават около 
2 години (4 семестъра). Обучението по право и медицина е струк-
турирано по различен  начин. В магистърската, както и в бакала-
върската степен, е възможно да се следва в двустепенна програма 
и да се комбинират две полета на знание, т.е. MBA/ LLM. 

еЗик на препОдаВане
Повечето програми в Щатите се провеждат на английски език.  
За някои области от обучението може да има изискване или 
възможност за втори чужд език, в зависимост от спецификите 
на програмата или поради възможности за обучение в чужбина, 
заложени в програмата. Това обаче е рядкост. 

еЗикОВи сертификати
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) е може би най-популяр-
ният американски тест, който удостоверява нивото на вашите 
езикови умения. The Michigan tests са друга опция, която кандида-
тите имат. Много американски университети също така приемат 
британските изпити  IELTS и сертификатите на Cambridge ESOL.

услОВия За приеМ
Бакалавърската степен или еквивалентна на нея е задължително 
изискване за прием в магистърска програма в САЩ. Кандидатите 
трябва да представят сертификат, удостоверяващ отлично вла-
деене на английски език или официален резултат от теста, форма 
за кандидатстване, есе, мотивационно писмо и препоръки. Възмож-
но е да се наложи и провеждане на интервю при кандидатстване 
за някои определени програми. За програми като архитектура и 
изкуство също така трябва да бъде представено портфолио. В 
повечето американски университети студентите могат да започ- 
нат своето обучение през зимния семестър (септември) или през 
летния (януари). Приема на документи обикновено започва около 
година преди планираното начало на магистратурата. 

иЗпити
В допълнение към описаните по-горе изисквания, много американ-
ски университети очакват кандидатите да предоставят GRE 
(Graduate Record Examination) – общ тест или по предмет. GMAT 
(Graduate Management Admission Test) се изисква за повечето МВА 
програми; LSAT (Law School Admission Test) за прием в програми по 
право. Тестовете обикновено изискват поне няколко месеца под-
готовка и регистрацията трябва да бъде направена около месец и 
половина преди датата на изпита. Тестовете са администрирани 
в сертифицирани центрове в много страни извън САЩ. 

геОграфска  
спраВка
столица Вашингтон
официален език английски
население 317 842 000
площ 9 826 675 km2

валута американски долар (USD)
климат страната попада в  
 различни климатични  
 области

пОлеЗни  
ВръЗки

www.studyinusa.com
www.fulbright.bg

www.educationusa.info
www.eca.state.gov/educationusa

www.ussc.edu.au/
www.grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com 

26



27

Usa

living expenses
Living expensed in the US may vary greatly between states, the location 
of the university and whether it offers residence halls. Each university to 
which you apply for admission will provide an estimate of the living costs. 

pros and Cons
US universities traditionally head the world rankings of universities and 
are famous for the quality of teaching and research. There is big diversity 
of universities and selection has to be made carefully. USA attracts a 
very large number of international students and the universities provide 
a variety of services to its international population.  Once admitted to a 
US university, you have to be aware of the strict rules and policies in the 
universities that might be very new to you and much different from what 
you are used to in your home educational system. Student visas have 
strict limitations about period of stay, opportunities to work during the 
studies and after that, which have to be followed carefully. You can get 
advice from the International Students office or the Admissions Office in 
your university.

Funding options
Graduate students are eligible for scholarships, research grants, 
fellowships and other types of financial support provided primarily 
by the university. Other institutions may also provide funding 
to support graduate studies. The universities (Admissions 
Office, Financial Aid Office, International Students Office 
or the Departments) can usually provide a list of 
outside sources of funding to which applicants can 
apply for support. Some student loans may also 
be accessible to international students.

duration
Master’s degree programs in the USA are traditionally 2 years (4 
semesters). Studies for Law and Medicine are structured in a different 
way. On the Master’s level, as well as on the undergraduate, it is possible 
to study in a dual degree program and combine two fields of study i.e. 
MBA/LLM.

language
The majority of the programs in the US are conducted in English. For 
some fields of study there might be a requirement or a possibility for a 
second foreign language due to the specifics of the program or because 
of study abroad opportunities incorporated in the program. However, this 
will be rare.

language CertiFiCates
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) is probably the most 
popular US test that certifies the level of your language skills. The 
Michigan tests are other options that applicants have. Many U.S. 
universities also accept the British exams IELTS and Cambridge ESOL. 

admission requirements
A Bachelor’s degree or equivalent is required for admission to a Master’s 
degree program in the USA. Applicants have to submit English language 
proficiency certificate or official score, application form, essays, 
statement of purpose, letters of recommendation. Application interview 
may also be required by some programs. For majors like architecture and 
the arts a portfolio should be presented as well. In most US universities 
students can begin their studies in the fall semester (September) or in the 
spring semester (January). Application usually starts about one year in 
advance before the planned beginning of the Master’s studies.

exams
In addition to the above requirements, many US universities expect 
applicants to submit GRE (Graduate Record Examination) general 
or subject tests. GMAT (Graduate Management Admission Test) is a 
requirement for most MBA programs; LSAT (Law School Admission 
Test) for admission to law school. Tests usually require at least several 
months of preparation and registration should be done about one and a 
half months before the test date. Tests are administered in certified test 
centers in many countries outside of the USA. 

tuition Fees
Annual tuition fees for Master’s degree programs is up to 50 000 USD. 
MBA programs, legal studies and medicine may be more expensive. 
In addition to scholarships, graduate students are eligible for grants, 
fellowships, loans and other types of financial aid.

FaCts
capital Washington
official language English
population 317 842 000
area 9 826 675 km2

currency American dollar (USD)
climate various

useFul  
links

www.studyinusa.com
www.fulbright.bg

www.educationusa.info
www.eca.state.gov/educationusa

www.ussc.edu.au/
www.grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com 
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Barry University

D. Inez Andreas | 

ContaCts
Elsie Florido

Andreas School of Business

11300 NE 2 Ave.

Miami Shores, FL

33161 USA

305-899-3500

business@barry.edu

www.barry.edu/business

Master's prograMs
Master of Science in Accounting (MSA) 

Master of Science in Management (MSM)

MBa prograMs 
MBA with specialization in Finance, Management, 

Accounting, Health Services Administration, International 

Business, or Marketing.  Dual degree MBA with: Doctor of 

Podiatric Medicine, Master of Science in Sport Management, 

or Master of Science in Nursing.

tuition and Fees (annual)
Currency US Dollars

Tuition Estimated at $ 35 640 for 

 2014-2015 Academic Year 

Other fees books, student health insurance

Residence  $ 14 910 estimated

Transportation differs per person

Scholarships or  

Financial Aid Merit Scholarships based 

 on GPA and GMAT score

institutional presentation
Barry University inspires students to foster positive change in the 

local and global community.  The Barry community includes a 

dynamic, multicultural student body of 9000 students from the 50 

states and 80 countries. Founded in 1940 as a Catholic university 

and grounded in a liberal arts tradition; Barry remains committed to 

the highest academic standards.

Barry’s core commitments promote knowledge and truth, an 

inclusive community, social justice, and collaborative service.

The School of Business offers high quality academic programs in 

an inclusive and caring environment. Accredited by AACSB, the 

School of Business maintains rigorous international standards while 

providing an intimate learning environment. Our student-centered 

approach, small class sizes and outstanding faculty provides a 

challenging academic experience while holistically developing 

future business leaders.

We believe that being a business leader is not only about profits, it 

is also about sustainability and ensuring the wellbeing of our world 

for generations to come.  We are committed to excellent teaching, 

engaged learning, and collaboration with our community.

prograMs
The School of Business strives to develop in students a strong 

sense of ethics, social responsibility, and an entrepreneurial spirit 

with a global perspective.

The Master of Science in Accounting prepares you to become a 

successful accounting professional with a global orientation and 

strong sense of ethics and social responsibility.

The Master of Science in Management program prepares you to 

assume leadership positions by offering comprehensive study and 

proficiency enhancement in decision making, human resource 

responsibilities, entrepreneurial and management skills.
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student Body
Number of International Students 2013-2014 30%
MBA 77
Average age of the students 28
Gender 52% Males 
 48% Females
Acreditation AACSB
Type Full-time and part-time 
 Classes are held weekday evenings.
 International students must attend full-time. 

adMission requireMents
Univertsity Degree Bachelor/ Master

Language Proficiency TOEFL: IBT 79, paper based 550 or IELTS: 6.5 minimum.

Recommendations 2 letters of recommendations

Working experience 2 to 5 years of professional managerial 

 level experience or GMAT

University Entrance Exams GMAT or GRE 

 (GMAT may be waived if have 2-5 yeas of professional managerial  

 level work experinece).

Application form Online: https://www.barry.edu/mba/admissions/apply-now.html

Application fee $30 US

MBa prograM inFo
The MBA is a comprehensive program designed to provide students a 

global business perspective and tools for intelligent problem solving 

by using best practices and contemporary methodologies. The MBA 

program will prepare you to face the challenging, competitive and 

dynamic business world.  We operate in a highly cosmopolitan, 

multicultural setting, with students from around the world.

Choose from one of our six MBA specializations, one of our three dual 

degree programs, or a double degree program earning an MBA at 

Barry University as well as an MBA from another institution abroad.  
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кАнАДА

пОлеЗни  
ВръЗки

www.canadian-universities.net
www.studycanada.ca/english/index.htm 

www.canada-city.ca/canada-universities.php 
www.infozee.com/canada/financial-aid.htm

www.scholarships.gc.ca
www.cicic.ca

срОк на Обучение
Магистърските програми са с продължителност 1-2 години. 
Възможно е, макар и рядко срещано, да има програми с по-голяма 
продължителност – 2.5 или 3 години, най-често в зависимост от 
бакалавърската степен, с която се кандидатства.

еЗик на препОдаВане
В Канада се преподава на английски и френски език - двата офици-
ални езика за страната. 

еЗикОВи сертификати
В зависимост от езика на преподаване в конкретната програма, 
може да представите всеки от най-разпространените англий-
ски и френски езикови сертификати: TOEFL, IELTS и сертифи-
катите на Cambridge ESOL;  D.E.L.F. (Diplôme d'Etudes en Langue 
Française),  D.A.L.F. (Diplôme Approfondi de Langue Française), Test de 
connaissance du français (TCF), C.C.I.P. examinations. Предпочитаният 
английски сертификат от канадските висши училища е TOEFL.

услОВия За приеМ
Кандидатстването е по документи и сред задължителните усло-
вия са наличие на преведена и легализирана бакалавърска диплома 
и езиков сертификат. Добрите канадски висши институции са 
високо селективни при прием, необходими са висок успех от дипло-
мата, много добри резултати от езиковия сертификат, възможно 
е да се изискат препоръки, мотивационно писмо и професионален 
опит. Всяка институция и всяка магистърска програма може 
да има свои специфични изисквания. За прием в икономически и 
бизнес програми се изискват резултати от GMAT, при програми в 
областта на правото – LSAT. Най-добрият вариант е да се направи 
личен контакт с факултета, който предоставя програмата, за да 
научите пълните изисквания, които трябва да се покрият. Най-чес-
то обучението започва през септември, а документи се подават 
до януари. Естествено, има магистърски програми с целогодишен 
отворен процес за прием на документи.

такси
Магистърските програми най-често се таксуват със суми между  
5 и 10 хил. канадски долара на година.  

услОВия За жиВОт В страната
Канада е една от най-добре уредените в социален аспект държави 
в света. Един двугодишен престой за получаване на магистърска 
степен предполага сериозни разходи. Извън таксата за обучение 
са необходими около 1500 канадски долара на месец за наем, храна 
и други разноски. Настаняване плюс хранене в канадско семейство 
излиза между 700 и 900 долара, апартамент се наема средно между 
800 и 1500 долара, стая в студентско общежитие е между 3000 и 
8000 долара за учебна година. 

плЮсОВе и Минуси
Канада е от топ образователните дестинации и сред висшите 
училища там има такива, които са сред световния елит. Държа-
вата е богата и добре устроена, а университетите отпускат 
стипендии. 

Сред минусите трябва да се посочат отдалечеността ú, сравни-
телно високите такси и високият жизнен стандарт. Климатът 
също не е от най-приятните, но пък животът е подреден така, че 
престоят навън в зимните месеци може да е сведен до минимум.  

Варианти За финансиране
Канадските университети отпускат стипендии за магистърски 
програми. Направете контакт с отдела по прием на чуждестранни 
студенти за програмата, която ви интересува, за да проверите 
съществува ли такава възможност. Следете и този сайт:
www.scholarshipscanada.com. 

геОграфска  
спраВка
столица Отава
официален език английски, 
 френски
регионални езици местни 
 индиански езици
население 35 344 962
площ 9 984 670 km2

валута канадски долар (CAD)
климат от умеренo-континентален 
 до полярен
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Canada

Accommodation plus feeding in a Canadian family cost between 700 and 
900 dollars, an apartment is to rent for about 800 and 1500 dollars, and 
a room in campus is between 3 and 8 thousand dollars for an academic 
year.

pros and Cons
Canada is a top educational destination and among the higher educational 
institutions there, there are some of the world class elite. The country is 
rich and well arranged, and the universities grant scholarships. 

Among the minuses have to be pointed its distance, the relatively high 
tuition fees and the high living standard. The climate is also not one of 
the softest, but the life is so arranged, that the stay outside in the winter 
months could be brought down to minimum. 

Funding options
Canadian Universities grant scholarships. Once you have established a 
contact with the International Students Recruitment Department for the 
program, you are interested in, you should check if this opportunity exists. 
You could also check this website: www.scholarshipscanada.com.

FaCts
capital Ottawa
official language English, French
regional languages several 
 indigenous languages
population 35 344 962
area 9 984 670 km2 
currency Canadian dollar (CAD)
climate temperate to polar/sub-polar

useFul  
links

www.canadian-universities.net
www.studycanada.ca/english/index.htm 

www.canada-city.ca/canada-universities.php 
www.infozee.com/canada/financial-aid.htm

www.scholarships.gc.ca
www.cicic.ca

duration
Master’s degree programs last 1-2 years. It is possible, although rare, 
that the programs last longer – 2.5 or 3 years, mostly depending on the 
bachelor’s degree, which you apply with. 

language
The languages of teaching in Canada are English and French – the two 
official languages for the country.

language CertiFiCates
Depending on the educational language in the concrete program, you 
could present any of the most common English and French language 
certificates: TOEFL, IELTS and the certificates of Cambridge ESOL;  
D.E.L.F. (Diplôme d'Etudes en Langue Française),  D.A.L.F. (Diplôme 
Approfondi de Langue Française), Test de connaissance du français 
(TCF), C.C.I.P. examinations. The preferable English certificate from the 
Canadian higher school institutions is the TOEFL.

admission requirements
The application is by documents and among the necessary ones is a 
translated and legalized bachelor’s degree diploma, academic reference 
and a language certificate. The good Canadian higher educational 
institutions are highly selective by admission; there are high marks from 
the diploma and very good results from the language certificate needed; it 
is also possible letters of recommendation, cover letter and professional 
experience to be required. 
Each institution and each master’s degree program could have its specific 
requirements. For admission in economical and business programs are 
required results from GMAT, in the field of law – LSAT. The best option 
is to establish personal contact to the faculty, which offers the program, 
so that you will learn the full requirements, which have to be fulfilled. In 
the most part the education begins in September, and the documentation 
is submitted till January. Of course, there are master’s degree programs 
with perennial open process for reception of documents. 

Fees
Master’s degree programs are mostly charging with sums between 5 and 
10 thousand Canadian dollars per year.

living expenses
Canada is one of the best arranged countries in the world in its social 
aspect. A two-year stay for obtaining a master’s degree assumes serious 
costs. Out of the educational fee are necessary about 1500 Canadian 
dollars a month for rent, food and other expenses. 
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АВСтриЯ

Варианти За финансиране
Поради липсата на такси за студенти от държави в ЕС, стипендии 
се отпускат рядко и за конкретни програми. Държавните стипен-
дии на Република Австрия са предимно за докторанти. На този 
адрес (www.grants.at) може да се търсят варианти за финансова 
помощ при следването в австрийски висши училища.   

плЮсОВе и Минуси
Австрия е добре уредена страна, в която разходите за живот са 
поносими, а образованието в държавните институции е без-
платно. Преобладаващо магистърските програми се преподават 
на немски език и често има лимит на свободни места за прием. 
Австрия не е от топ дестинациите в образованието и висшите 
училища не са от най-престижните в световен план. 
Безплатното обучение обуславя малкото стипендии, които се 
отпускат, и които са предимно за докторанти.

срОк на Обучение
Магистърските програми най-често са с продължителност  
2 години (4 семестъра). 

еЗик на препОдаВане
Предлагат се магистърски програми на немски и на английски език. 

еЗикОВи сертификати
В зависимост от езика, на който ще се провежда обучението в 
магистърската програма, ще трябва да представите документ 
за нивото на неговото владеене. Висшите училища приемат всеки 
от най-популярните немски сертификати - TestDaf, DSH (Deutsche 
Sprachprufung fur den Hochschulzugang), Zentrale Oberstufenprufung 
(ZOP) и сертификат от Гьоте институт. Приемат се и англий-
ските езикови сертификати TOEFL, IELTS и сертификатите на 
Cambridge ESOL.

услОВия За приеМ
Гражданите на държавите от ЕС кандидатстват на равни начала 
с австрийските кандидати. Австрия предлага близо 600 магис-
търски програми в различни направления. За прием в магистърска 
програма на австрийско висше училище, трябва да представите 
копие на официален документ за самоличност, формуляр за канди-
датстване от съответното висше училище, бакалавърска дипло-
ма, езиков сертификат, медицинско свидетелство. Изискваните 
документи трябва да са преведени на немски или английски език и 
легализирани. Свободните места в магистърските програми чес-
то са ограничен брой. Документи се приемат до 1-ви септември 
за прием през зимния семестър и до 1-ви февруари за прием през 
летния семестър.

такси
Граждани на държавите от ЕС не заплащат такса за обучение в 
държавните висши училища. В частните такива има такси, които 
всяко висше училище определя по свое усмотрение – най-често те 
са около 10 хил. евро на година.

услОВия За жиВОт В страната
Австрия е добре подредена и устроена държава. Пълната издръжка 
на студент за един месец е около 800 максимум до 1000 евро. В 
сумата влизат: наем и консумативи - 300 евро, храна - 200 евро, 
учебни пособия и други разходи - 300 евро. Българските граждани 
трябва да имат разрешение за работа, ако желаят да се трудят в 
Австрия, и тези разрешения са лимитирани, същото се отнася и за 
часовете труд, които могат да се полагат.

геОграфска  
спраВка
столица Виена
официален език немски
регионални 
езици хърватски, 
 унгарски, словенски
население 8 401 940
площ 83 855 km2

валута евро (EUR)
климат умеренo-континентален/ 
 високопланински

пОлеЗни  
ВръЗки

www.studyguide.at
www.studienwahl.at

www.bmwf.gv.at
www.help.gv.at 
www.oeh.ac.at

www.housing.oead.at
www.oejhv.or.at
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aUsTria

pros and Cons
Austria is well settled country, where the living expenses are bearable, 
and the education in public institutions is free.
Predominating the master’s degree programs are taught in German 
language and there is often a limit to the admission for free places. 
Austria is not one of the top destinations in the education and the 
higher schools are not one of the most prestigious worldwide. The free 
education is the reason for the few scholarships, which are granted, and 
which are mostly for doctorates.   

Funding options
Because of the absence of fees for students from EU-countries, there 
are rarely scholarships to grant and they refer to concrete programs. The 
government scholarships in Austria are in most cases for doctorates. At 
this web address (www.grants.at) you can search for options for financial 
support during the study in Austrian universities. 

duration
Master’s degrees programs last for the most part 2 years (4 semesters).

language
The master’s degree programs are offered in German and in English.

language CertiFiCates
Depending on the educational language in the master’s degree program, 
you will have to present a document, verifying the level of competence. 
Of course this won’t be necessary if you have graduated bachelor’s 
degree in German language. The higher educational institutions 
recognize each of the most popular German certificates - TestDaf, DSH 
(Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang), DSD (Deutsches 
Sprachdiplom), Zentrale Oberstufenprufung (ZOP) and Goethe Institute. 
The English TOEFL, IELTS and the certificates of Cambridge ESOL are 
also recognized.

admission requirements
EU-citizens apply on an equal footing with Austrian candidates. For 
admission in a master’s degree program in an Austrian higher educational 
institution, you have to perform a copy of passport, application form 
from the respective institution, a bachelor’s degree diploma, a language 
certificate and medicine certificate. 

The required documents have to be translated into German or English 
language and legalized. The free places in master’s degree programs 
are often limited. Documents are acceptable until 1st September for 
the winter semester’s admission and until 1st February for the summer 
semester’s admission.

tuition Fees
EU-citizens do not pay fees in the public higher educational institutions. 
In the private ones there are fees, which are determined by the institution 
according to their own discretion – mostly they are about 10 thousand 
euros per year. 

living expenses
Austria is well developed and settled state. The total maintenance per 
month is up to 800–1000 €. In this sum are included: rent and bills -  
300 €, food - 200 €, educational materials and other expenses - 300 
€. Bulgarian citizens need a permission to work in Austria, and these 
permissions are limited, as are the hours of work themselves.

FaCts
capital Vienna
official language German
regional languages Croatian, 
 Hungarian, Slovenian 
population 8 401 940
area 83 855 km2

currency euro (EUR)
climate alpine/ temperate

useFul  
links

www.studyguide.at
www.studienwahl.at

www.bmwf.gv.at
www.help.gv.at 
www.oeh.ac.at

www.housing.oead.at
www.oejhv.or.at
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ВЕЛикоБритАниЯ

такси
Таксите в държавните висши училища за година обучение в ма-
гистърска програма варират от 3 до 20 хил. британски лири, но 
най-често са между 5 и 9 хил. британски лири. В частните могат 
да надхвърлят тази сума в няколко пъти. Таксите при кандидат-
стване най-често са около 50–100 британски лири.   

услОВия За жиВОт В страната
Държавите в Обединеното кралство имат висок жизнен стан-
дарт и са сред най-развитите в света. Добре е да разполагате 
със сума от 600 до 1000 британски лири на месец, за да покривате 
месечната си издръжка. Практика е студенти да поделят апар-
тамент или къща, като в този случай 200–300 британски лири 
на човек стигат за покриване частта му в наема. Учащите за 
магистърска степен във Великобритания имат право на работа, 
което обаче може да бъде забранено или ограничено, ако студен-
тът получава пълна или частична стипендия. 

Варианти За финансиране
Висшите училища във Великобритания отпускат стипендии. 
Винаги отправяйте запитване към избраното учебно заведение за 
всички варианти, с които можете да финансирате следването си. 
Студентите в магистърски програми могат да се обръщат за 
стипендии към висшето училище, фондации или да съвместя-
ват следването с работа.   

плЮсОВе и Минуси
Великобритания е топ образователна дестина-
ция, а университетите са от най-висока класа, 
което значи, че дипломата ви от елитно 
висше училище ще бъде с международно 
призната престижност и познавае-
мост. Приемът в тези учебни заве-
дения обаче е високо селективен, 
конкуренцията е голяма, 
таксите са сериозни, както 
и разходите за живот.

срОк на Обучение
Магистърските програми са с продължителност 1-2 години. 
Възможно е обучението да се разтегне до 3-3.5 години, в зависи-
мост от това дали учите редовно, задочно или комбинирате двата 
варианта.

еЗик на препОдаВане
Английски език 

еЗикОВи сертификати
Ниво на владеене на езика можете да удостоверите с всеки от 
популярните сертификати TOEFL, IELTS и сертификатите на 
Cambridge ESOL. Предпочитани от висшите училища са сертифи-
катите IELTS и тези на Cambridge ESOL.

услОВия За приеМ
Изискванията могат да варират при всеки университет и всяка 
програма. Неизменно условие е наличието на бакалавърска степен 
и сертификат, удостоверяващ нивото на владеене на езика, което 
трябва да е по-високо от нужното за прием в бакалавърска про-
грама. Кандидатства се директно в избраното учебно заведение. 
Опция е и централизирано кандидатстване през директорията на 
UCAS за магистърски програми (www.ukpass.ac.uk). Всяко висше 
училище само преценява дали дипломата ви има нужната легитим-
ност за достъп до обучение в магистърска програма.
 
Можете да започнете процедурата по кандидатстване и преди да 
сте получили бакалавърската си диплома, като изпратите преве-
дена и легализирана академична справка с изучаваните дисципли-
ни, оценките и покритите часове, а впоследствие да изпратите 
и дипломата си. Имайте готовност при нужда да представите 
препоръки от преподаватели и мотивационно писмо. Част от дъл-
жимата такса понякога трябва да се заплати преди или по време 
на процедурата по записването след като сте одобрени за прием. 
Крайните срокове за кандидатстване обикновено също са различни 
във всяко висше училище и според различните програми. 

За започване на обучение през октомври, най-често май-юни  
трябва да сте подали документи за прием. Колкото по-рано – тол-
кова по-добре, и помнете, че обикновено има лимит на свободните 
места.

геОграфска  
спраВка
столица Лондон
официален език английски
регионални
езици шотландски, 
 ирландски, уелски, 
 корнуолски
население 53 012 456
площ 130 395 km2

валута британски паунд (GBP)
климат умерено-океански

пОлеЗни  
ВръЗки

www.ucas.com
www.ucas.ac.uk

www.educationuk.org
www.ucas.tv

ww.britishcouncil.org
www.britishcouncil.org



UniTed KingdoM

living expenses
The countries in the United Kingdom have high living standard and 
are among the most developed in the world. It is good to dispose with 
a sum from 600–1000 GBP to cover your monthly expenses. It’s a 
practice for the student to share an apartment or house as in this case 
200-300 GBP per person are enough for covering the rent. Those who 
study for master’s degree in Great Britain are allowed to work, which 
however could be permitted or limited, if the student obtains part or full 
scholarship.

pros and Cons
The United Kingdom is a top educational destination, and the universities 
are from the highest class, which means, that your diploma from elite 
higher educational institution will be with international prestige and 
readability. However the admission in these educational institutions is 
highly selective, there is a great competition, the fees are serious, as well 
as the living expenses.

Funding options
The higher educational institutions in Great Britain grant 
scholarships. Always send request to the chosen institution 
for all options, you could fund your study with. The students 
in master’s degree programs could ask for scholarships 
from the higher educational institutions, foundations, to 
combine the study with work or to apply for a loan.

duration
Master’s degree programs last 1-2 years. It is possible that the education 
stretches till 3-3.5 years, depending on whether you study full or part time 
or combine both options.  

language
English language

language CertiFiCates
The level of command of the language you could certify with any of the 
popular certificates TOEFL, IELTS and the certificates of Cambridge 
ESOL. The preferred certificates from the higher educational institutions 
are IELTS and the certificates of Cambridge ESOL.

admission requirements
The admissions could vary by each university and each separate 
program. Permanent condition is the presence of bachelor’s degree and 
the certification of language’s level of command. The candidates apply 
directly in the chosen institution. It’s also an option to apply centralized 
through the directory of UCAS for master’s degree programs  
(www.ukpass.ac.uk). Each higher educational institution estimates 
by itself if your diploma has the necessary legitimacy for access to 
education in master’s degree program. You can start the application 
procedure before the reception of the bachelor’s degree diploma by 
sending translated and legalized transcript with the subjects, notes and 
workloads and subsequently to send your diploma. 

You have to be ready to send letters of recommendation from teachers 
and a cover letter, if necessary. Sometimes part of the tuition fee has 
to be paid before or during the enrolling procedure after you have been 
approved for it. The dead lines for the applications are also different in 
each institution and according to the different programs. In the most parts 
for starting the academical year in October, you have to have sent your 
application in May-June. The sooner, the better and remember, that there 
is usually a limit of the free places.

tuition Fees
The fees in the public higher educational institutions for a year in master’s 
degree program are mostly between 5000 and 9000 GBP. The private 
ones could overreach this sum several times. The application fees are 
mostly around 50–100 GBP. 

FaCts
capital London
official language English
regional languages Scottish, Irish, 
 Welsh, Cornish
population 53 012 456
area 130 395 km2

currency British pound (GBP)
climate oceanic

useFul 
links

www.ucas.com
www.ucas.ac.uk

www.educationuk.org
www.ucas.tv

ww.britishcouncil.org
www.britishcouncil.org
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sheffield 
Hallam University

institutional presentation 
Our location 
Sheffield is a welcoming and vibrant  student-friendly city located in 
the region of Yorkshire, which was named by travel guide Lonely Planet 
as one of the top ten places in the world to visit in 2014. It is a truly 
international city with a multicultural population and a wide range of 
shops, restaurants and supermarkets that sell products and food from 
all over the world. The city is also just over two hours from London and 
one hour from Manchester by train.

Our campuses 
Our two campuses are ideally located. City Campus is in the heart of the 
city and our Collegiate Campus is around 20 minutes' walk away. 

City Campus 
When you walk out of Sheffield’s main train or bus stations, you step 
almost immediately into our City Campus. We are proud to be one of 
the city’s most prominent landmarks. You study in lecture theatres and 
libraries which are right next to the city’s shops, galleries, sports centres, 
theatres and cinemas. You will find everything you need within walking 
distance. 

Collegiate Campus 
The green spaces and parks in and around our Collegiate Campus 
reflect Sheffield’s status as one of the greenest cities in Europe. The 
campus is located just off Ecclesall Road, which is one of the city’s main 
hubs for shops, restaurants and cafes. Collegiate Campus is close to 
the city’s Botanical Gardens and to Endcliffe Park, from where you can 
walk out into the Peak District. It is only a 20 minute walk from the city 
centre, and there are excellent bus links, cycle routes and footpaths.

We’ll support you
Our dedicated International Student Support Team is ranked number 
one in the UK (for student satisfaction in the Student Barometer, autumn 
2013) and provides a range of support services throughout your time 
here. They can answer any questions you have before you travel to 
Sheffield, and when you arrive through our 'meet and greet' desk. They 
also arrange a free airport pick-up service and special programme of 
events throughout the year. These include day trips to cities such as 
Manchester and York, visits to the British seaside, museums and stately 
homes, and fun activities like ice skating. We offer opportunities for you 

ContaCts
Course advise and information
Howard Street
Sheffield 
S1 1WB
0044 (0)114 2255533
international@shu.ac.uk
www.shu.ac.uk

Master's prograMs
MA Design (Fashion), MA Fine Art , MSc Analytical Chemistry
MSc Biomedical Sciences, MSc International Business Management
MSc International Human Resource Management, MSc International 
Marketing, MSc Big Data Analytics, MSc Games Software Development
MSc Web and Cloud Computing, MSc Project Management, MSc 
Advanced Engineering, MSc Food Manufacturing Engineering
MA Applied Human Rights, MA Public Relations, 
MSc Psychology, MSc Sport Business Management, 
MSc International Hospitality and Tourism Management

MBa prograMs
MBA (full-time)
Executive MBA (part-time/ distance learning)
Executive MBA (Built Environment) (part-time/ distance learning)
Executive MBA (Education) (part-time/ distance learning)
Executive MBA (Psychology) (part-time/ distance learning)

tuition and Fees (annual)
Currency British Pounds
Tuition Undergraduate courses - 
 £9,000 per year
 Postgraduate fees  are typically  
 between £4995 and £9000 and   
 approximately £12 000 for the MBA
Residence  £75-200 per person per week
Scholarships or Financial Aid Yes see www.shu.ac.uk/  
 international/scholarships-bursaries
Application fee no
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to meet local people and experience British culture. We also encourage 
students to organise their own events and showcase their traditions and 
talents in our annual SHUFest festival. The Students’ Union offers over 
60 different societies, volunteering opportunities, more than 40 sports 
clubs and numerous social events. 

MBa prograMs
The new Sheffield Hallam MBA program is designed to help you achieve 
your personal career goals. Features include:

•	 Optional 12 month internship in the UK (full-time only)

•	 Full fee scholarships (full-time only)

•	 Includes Chartered Management Institute membership

•	 Graduate with chartered manager status (subject to application)

•	 Learning is integrated and tailored to your needs, interests and 
career aspirations

•	 Personalised coaching helps you ga in the skills and confidence to 
become a business leader in an evolving world. 

student Body
Nationality Whether you want to develop your career, 
change direction or become an expert in an academic field, we want to 
see you fulfil your potential. With the range of postgraduate courses we 
offer, we're confident you'll find one to help you achieve your goals. We 
understand that postgraduate study is a big commitment, but we make 
sure it's worthwhile - and the rewards will speak for themselves when 
you graduate. Our courses are designed in partnership with employers, 
professional associations and practice specialists. This ensures you 
graduate with the skills employers are looking for. Everyone's aware 
how competitive today's job market is - a postgraduate degree can give 
you the edge, making you stand out to employers. It shows them that 
you have the transferrable skills they desire. A postgraduate degree can 
also lead to increased earnings and open up more opportunities for your 
career ahead.
Number of International  11%
Postgraduate 26%
MBA 19
Gender 55% Female, 45% Male

37

adMission requireMents
Univertsity Degree A good bachelor's degree from  
 an approved degree awarding   
 body, university or college, in an   
 appropriate  field
Language Proficiency Master's typically IELTS 6.0   
 with 5.5 in all skills, MBA IELTS   
 6.5 with 6.0  in all skills
Recommendations MBA - At least two years relevant   
 managerial or operational experience
Working experience min. years /if required/
Application form Yes
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гЕрМАниЯ

такси
Държавните висши училища в някои провинции все още предлагат 
безплатно обучение и за магистърска степен, но преобладава-
що има такси от около 500 евро на семестър. Частните висши 
училища таксуват студентите в магистърските програми, като 
сумите могат да надхвърлят 20 хил. евро. 

услОВия За жиВОт В страната
Германия е развита и уредена държава. Въпреки това не е от мес-
тата с най-скъпа издръжка в Европа и с около 700–800 евро може 
да се покриват месечните разходи, включително наем и консума-
тиви. Студентите имат право на ограничен брой часове работа, 
а неспазването им може да доведе до изключване от университе-
та и други последствия. 

Варианти За финансиране
В Германия по правило няма стипендии за започващи обучение-
то си и за цялото обучение. Германската служба за академичен 
обмен, множество фондации и организации в Германия отпускат 
стипендии за научна работа и магистърски програми. Полезна 
информация за стипендии можете да намерите и на адрес 
www.scholarshipportal.eu. 

плЮсОВе и Минуси
Германия е от образователните топ дестина-
ции и разполага с престижни в световен план 
висши училища. В държавни университети 
и според различните провинции, в които 
се намират, все още може да получите 
безплатно или срещу ниски такси 
висококачествено образование. 
От друга страна разходите за 
живот няма да ви натоварят 
твърде много финансово, 
особено в сравнение 
с други европейски 
страни. Обек-
тивни причини 
за минуси 
няма. 

прОдължителнОст
Магистърските програми са с продължителност 1-2 години, но в 
по-голямата си част програмите са 2-годишни (4 семестъра). 

еЗик на препОдаВане
В Германия се предлагат магистърски програми на немски и 
английски език. Някои международни програми са достъпни и на 
френски, датски, холандски, руски и испански език, но това са 
единични случаи. 

еЗикОВи сертификати
В зависимост от езика, на който ще се провежда обучението в 
магистърската програма, ще трябва да представите документ 
за нивото на неговото владеене. Ако сте завършили бакалавърска 
степен с преподаване на немски език, това естествено няма да 
е необходимо. Висшите училища приемат всеки от най-популяр-
ните немски сертификати - TestDaf, DSH (Deutsche Sprachprufung 
fur den Hochschulzugang), DSD (Deutsches Sprachdiplom), Zentrale 
Oberstufenprufung (ZOP) и сертификат от Гьоте институт. Прие- 
мат се и английските езикови сертификати TOEFL, IELTS и серти-
фикатите на Cambridge ESOL.   

услОВия За приеМ
Кандидатстването в германски висши училища за магистърска 
степен е по документи, които в по-големия случай се подават 
директно в избраното учебно заведение. Има и университети, при 
които кандидатстването за магистърска степен чрез централи-
зираната система Uni-Assist е задължително. Висшите училища 
предлагат около 6000 магистърски програми. Комплектът доку-
менти, който е необходим, най-често се състои от  преведена и 
легализирана бакалавърска диплома, академична справка, диплома 
за средно образование и езиков сертификат в съответствие с 
езика, на който ще се провежда обучението. Възможно е да се 
наложи представянето на препоръки и явяването на събеседва-
не. Сроковете за подаване на документи варират в зависимост 
от семестъра, за който кандидатствате – зимен и летен, и най 
често са съответно 15 юни и 15 януари. На сайта на Германската 
служба за академичен обмен www.daad.de има база данни с всички 
програми, които предлагат немските вузове, от където можете 
да се информирате за подробностите около всяка една от тях. 
Нерядко има лимит на свободните места, или така нареченото 
Zulassungsbeshcränkung.

геОграфска  
спраВка
столица Берлин
официален език немски
регионални  
езици датски, 
 фризийски, сорбски
население 80 585 700
площ 357 168 km2

валута евро (EUR)
климат умеренo-континентален

пОлеЗни  
ВръЗки

www.studentenwerk.de
www.hochschulkompass.hrk.de

www.campus-germany.de
www.daad.de 

www.dashochschulranking.de
www.uni-assist.de

www.mystipendium.de
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gerManY

tuition Fees
Public universities in some provinces still offer fee-free education for 
master’s degree as well, but predominating there are fees of about  
500 euro per semester. The private universities charge the students in 
master’s degree programs with sums which could overreach 20 thousand 
euro. 

living expenses
Germany is well developed and settled state. Despite that it is not from 
the places with the most expensive monthly maintenance and with 600 
to 800 euro you could cover your monthly expenses, including rent and 
bills. Students have limited permitted hours of work, and the violation of 
that permission could lead to being expelled from the university and other 
consequences.  

pros and Cons
Germany is one of the top educational destinations and has world-class 
higher school institutions. In the public universities and according to the 
respective province, you can still find a fee-free education or low fees 
for a really high-qualified education. There are no objective reasons for 
minuses. 

Funding options
In Germany there are no scholarships for beginners of 
the education and for the whole study as a rule. The 
German Service for Academical Exchange, plenty of 
foundations and organizations in Germany grant 
scholarships for scientific research and master’s 
degree programs. 

duration
Master’s degrees programs are with 2 years duration, but for the most 
part the programs last 2 years (4 semesters).

language
In Germany master’s degree programs are offered in German and English. 
Some international programs are available in French, Dutch, Danish, 
Russian and Spanish, but these are single cases. 

language CertiFiCates
Depending on the educational language in the master’s degree program, 
you will have to present a document, verifying the level of competence. 
Of course this won’t be necessary if you have graduated bachelor’s 
degree in German language. The higher educational institutions 
recognize each of the most popular German certificates - TestDaf, DSH 
(Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang), DSD (Deutsches 
Sprachdiplom) ,Zentrale Oberstufenprufung (ZOP) and Goethe Institute. 
The English TOEFL, IELTS and the certificates of Cambridge ESOL are 
also recognized.  

admission requirements
The application for master’s degree in German higher educational 
institutions becomes directly in the chosen institution and it is by 
documents. The higher educational institutions offer about 600 
international master’s degree programs. It is necessary to have translated 
and legalized bachelor’s degree diploma and a language certificate for 
the respective educational language. There is also a possibility that you 
will have to present letters of recommendation and come for an interview.  
Usually the document can be accepted any time during the year, and the 
admission is mostly twice a year – for winter and summer semester. 

In the view of the different, more freedom status of the master’s degree 
education, there are possibilities to begin it in a different time during the 
year. On the website of the German Service for Academical Exchange 
www.daad.de there is a data base with all the programs, which the 
German universities offer, where you can inform yourself about the details 
for each one of them from. Often there is a limit of the free places.

FaCts
capital Berlin
official language German
regional languages Danish, 
 Frisian, Sorbia
population 80 585 700
area 357 168 km2

currency euro (EUR)
climate temperate

useFul  
links

www.studentenwerk.de
www.hochschulkompass.hrk.de

www.campus-germany.de
www.daad.de 

www.dashochschulranking.de
www.uni-assist.de

www.mystipendium.de
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ДАниЯ

срОк на Обучение
Магистърските програми в Дания са с продължителност 2 години.  

еЗик на препОдаВане
Магистърските програми се предлагат основно на датски и ан-
глийски език. 

еЗикОВи сертификати
В зависимост от езика, на който се провежда обучението, трябва 
да се удостовери владеенето му. Висшите училища приемат 
английските езикови сертификати IELTS, TOEFL и сертификати-
те на Cambridge ESOL, а най-често изискват от кандидатите 
IELTS или TOEFL. За прием в магистърски програми, преподавани 
на датски език, кандидатите полагат вътрешен изпит по датски 
като чужд език „Danish as a Foreign Language” (Studieprøven i dansk 
som andetsprog), „Danish Test 2” (Danskprøve 2) или „Danish Test 3” 
(Danskprøve 3). Курсове по датски език могат да се посещават в 
почти всяко висше училище. 

услОВия За приеМ
Кандидатстването в магистърска програма на датско висше учи-
лище става по документи, подадени директно към него. Универси-
тетите излагат подробно и педантично на сайтовете си всички 
изисквания за прием във всяка конкретна програма. 
Най-общо изискванията се делят на три: задължителни, специ-
фични и езикови. Задължително трябва да имате бакалавърска 
диплома (ако е нужно – в сходна област), която висшето училище 
признава. Допълнителните специфични изисквания могат да бъдат 
различни според програмата и висшето училище: минимален успех 
от дипломата, определени оценки по дадени предмети, мотиваци-
онно писмо, препоръки. Езиковите са за сертификат, удостоверя-
ващ владеене на датски или английски език.  
Документите, които подавате в датските висши училища, трябва 
да са преведени на английски и легализирани копия на оригиналите, 
защото не се връщат.   
Академичната година е разделена на 2 семестъра, които започ-
ват съответно на 1-ви септември и 1-ви февруари. На тези дати 
обикновено започват и магистърските програми. Крайният срок за 
подаване на документи зависи от самото висше училище и е добре 
да се обърнете към него.

такси
Обучението за магистърска степен в държавните датски висши 
училища е безплатно за граждани на държави от ЕС. 

услОВия За жиВОт В страната
Дания е сред държавите с най-висок жизнен стандарт, а висшите 
училища нямат възможности и като цяло традиции за настанява-
не на студентите в общежития. Ето защо намирането на квар-
тири с достъпен наем е постоянен проблем и е добре максимално 
рано да започнете търсенето. Студентите поделят наем на 
апартамент или къща, като самостоятелна стая с консумати-
вите излиза около 400-500 евро на месец. За покриване на всички 
месечни разходи, препоръчва се студентите да разполагат с 
поне 1000 евро. Граждани на държави от ЕС могат да работят без 
ограничения в Дания.    

плЮсОВе и Минуси
Датското висше образование е модерно, с добро качество и е с 
ясно изразена практическа ориентираност. Академичната среда 
в университетите, както и условията за живот в страната са 
отлични. Безплатното образование за граждани на ЕС е сериозен 
плюс, а минусите идват от високия стандарт на живот, труд-
ностите при намиране на квартира и факта, че датските висши 
училища не са от най-престижните в световен план. 

Варианти За финансиране
Тъй като образованието е безплатно, стипендии за 
обучение в магистърски програми на студенти от 
държави в ЕС логично не се отпускат. По правило 
отпусканите стипендии в системата на дат-
ското висше образование се администри-
рат от висшите училища, които имат 
пълните правомощия да се разпореж-
дат с тях. Ето защо е най-добре 
при кандидатстване в магистър-
ска програма да се допитате 
до съответното учебно 
заведение за всички ва-
рианти за финансова 
помощ. 

геОграфска  
спраВка
столица Копенхаген
официален език датски
регионални 
езици немски
население 5 627 235
площ 42 915 km2

валута евро (EUR)
климат умеренo-oкеански

пОлеЗни  
ВръЗки

www.studyindenmark.dk
www.ciriusonline.dk

http://en.iu.dk/education-in-denmark/
www.ciriusonline.dk
www.ec.europa.eu
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denMarK

duration
Master’s degree programs in Denmark last 2 years. 

language
Master’s degree programs are offered mostly in Danish and English 
language. 

language CertiFiCates
Depending on the language of tuition, its proficiency has to be certified. 
Higher educational institutions recognize language certificates IELTS, 
TOEFL and the certificates of Cambridge ESOL, and most common 
from the candidates are required IELTS or TOEFL. For master’s degree 
programs, taught in Danish, the candidates sit for an intern exam 
in Danish as a foreign language - „Danish as a Foreign Language” 
(Studieprøven i dansk som andetsprog), „Danish Test 2” (Danskprøve 2) 
or „Danish Test 3” (Danskprøve 3). The courses in Danish could be taken 
in almost every higher educational institution. 

admission requirements
The application in master’s degree program in a Danish higher 
educational institution is by documents, sent directly to it. The universities 
exhibit detailed and pedantic on their websites all the admission 
requirements for each program. In general the requirements are 
separated in three parts: obligatory, specific and language. It’s a must 
to have bachelor’s degree diploma (if it’s necessary – in a similar field), 
which the institution recognizes. The additional specific requirements 
could be different according to the program and the institution: minimum 
results from the diploma, certain notes in some subjects, a cover letter, 
recommendations. The language requirements are for a certificate, 
verifying the proficiency in Danish or English language. 
The documentation you submit in Danish higher educational institutions 
has to be translated in English and legalized copies of the originals, 
because it is not returnable. 
The academic year is separated into 2 semesters, which begin 
respectively on 1st of September and 1st of February. On these dates 
usually start the master’s degree programs as well. The dead line for the 
application of the documentation depends on the institution itself and it is 
good to turn to it about that. 

tuition Fees
The education for master’s degree in Danish public higher educational 
institutions is fee-free for citizens from the EU-countries. 

living expenses
Denmark is among the countries with the highest living standard, and 
the higher educational institutions have no possibilities and general no 
traditions to accommodate the students in hostels. There is why finding 
an accommodation with bearable rent is a constant problem and it is 
good to start looking as soon as possible. The students share a rent of 
an apartment or a house, as the separate room with living consumptions 
costs about 400-500 euro per month. For covering all the monthly 
expenses, it is recommendable for the students to have at least 1100 
euro. EU-citizens have no limit to work in Denmark.  

pros and Cons
The Danish higher education is modern, with good quality and clear 
practice orientation. The academic environment in the universities 
and the living conditions in the country as well are excellent. The free 
education for EU-citizens is a serious advantage, and the minuses 
come from the high living standard, the difficulties by finding an 
accommodation and the fact, that Danish higher educational institutions 
are not from the most prestigious in the world.  

Funding options
As the education is free, logically there are no scholarships 
for EU-students for the master’s degree programs. By 
rule the granted scholarships in the Danish higher 
educational system are administrated by the higher 
schools, which has the full power to order them. 
This is why it is best by the application to ask 
the respective institution about all options 
for financial help. 

FaCts
capital Copenhagen
official language Danish
regional languages German
population 5 627 235
area 42 915 km2

currency euro (EUR)
climate temperate/ oceanic

useFul  
links

www.studyindenmark.dk
www.ciriusonline.dk

http://en.iu.dk/education-in-denmark/
www.ciriusonline.dk
www.ec.europa.eu



иСпАниЯ

срОк на Обучение
Магистърските програми са с продължителност от 1-2 години.  

еЗик на препОдаВане
Програмите се предлагат основно на испански и английски език. 

еЗикОВи сертификати
Най-често университетите не посочват като изискване за прием 
представянето на езиков сертификат, а просто нуждата от 
владеене на езика на преподаване. Това значи, че можете да пред-
ставите испанския езиков сертификат Diplomas de Español como 
Lengua Extranjera (DELE), както и всеки от международно признати-
те английски езикови сертификати, ако програмата е на англий-
ски език, и това трябва да е предостатъчно. При всички случаи 
е добре да владеете испански език, тъй като, ако се започне от 
сайтовете на университетите, които основно са на испански, и се 
стигне до ежедневното общуване, той е основният език.  

услОВия За приеМ
Кандидатстването за прием в магистърска програма е по доку-
менти. Основното е наличието на призната в Испания бакалавър-
ска диплома или академична справка от университета за завър-
шено обучение до бакалавърска степен, ако още не сте получили 
дипломата. Документите, които изпращате, трябва да са пре-
ведени на испански език и легализирани. Формуляри за кандидат-
стване можете да попълвате онлайн на сайтовете на висшите 
училища. За различните магистърски програми може да ви изискат 
бакалавърска степен в същата или сходна област, мотивационно 
писмо, понякога и трудов стаж. Учебната година започва през ок-
томври, а относно сроковете за подаване на документи е добре да 
се обърнете към конкретното висше училище, тъй като те могат 
да бъдат различни.

такси
Цените на магистърските програми в държавните университети 
се определят от Министерството, докато частните имат сво-
бода да определят таксите си. През учебната 2014/ 2015 година 
цената на кредит е между 16 и 35 евро. Следователно магистра-
тура с продължителност 60 кредита може да струва на студента 
между 995 и 1920 евро в държавен университет. 

услОВия За жиВОт В страната
Испания е приятна за живеене страна с топъл климат и добре 
устроени градове. Най-скъпо излиза издръжката в Барселона и 
Мадрид. Университетите не разполагат с много места в общежи-
тия и достъпът до тях е труден. Практика е студентите да си 

поделят наем на апартамент, което може да позволи на човек да 
заплаща 200–300 евро за подслон и консумативи, а още толкова 
биха стигнали за храна. В общи линии с около 800 евро спокойно 
може да се покрие месечната издръжка. Хранителните продукти 
са с цени съпоставими с тези у нас и дори по-евтини при доста 
артикули.

плЮсОВе и Минуси
Испания не е от топ образователните дестинации и с изключение 
на престижните бизнес училища като ESADE, IE Business School, 
IESE Business School, EADA Business School, висшите училища в 
страната не са част от световния образователен елит. От 
друга страна имате възможност да се обучавате срещу приемли-
ви и дори ниски такси за определени магистърски програми и да 
живеете в страна с приятен климат и не особено висок жизнен 
стандарт. Повечето висши училища не осигуряват място в обще-
житие, но пък студентите имат право на работа. 

Варианти За финансиране
Университетите отпускат стипендии за студенти в ма-
гистърски програми. Те са годишни и могат да покрият 
част от таксата или цялата такса. Нужно е да имате 
покрит брой кредити, ограничени финансови въз-
можности и висок успех. Съществува програма 
за стипендии за следдипломна квалификация 
(www.becasmae.es), по която се отпускат 
стипендии. 

геОграфска  
спраВка
столица Мадрид
официален език испански
регионални 
езици каталунски,
 баски, галисийски
население 46 704 314
площ 505 992 km2

валута евро (EUR)
климат средиземноморски

пОлеЗни  
ВръЗки

www.embespbg.com 
www.sofia.cervantes.es

www.guiauniversidades.uji.es
www.tostudyinspain.com 

www.spainedu.org

42



43

spain

duration
Master’s degree programs last 1-2 years.

language
The programs are offered mostly in English and Spanish language. 

language CertiFiCates
In the most part the universities does not indicate as an admission 
requirement the presence of a language certificate, but just the need 
to know the teaching language. This means, that you could provide 
the Spanish language certificate Diplomas de Español como Lengua 
Extranjera (DELE), as well as any of the international recognized English 
certificates, if the program is in English, and all this is absolutely enough. 
In all cases, it is good if you speak Spanish, because starting from 
the websites of the universities, mostly in Spanish, and finishing to the 
everyday communication, Spanish is the basic language.  

admission requirements
The application for a place in master’s degree program is by documents. 
The basic is to have recognized in Spain a bachelor’s degree diploma or 
transcript from your university in case you haven’t finished your bachelor’s 
degree education. The documents you send have to be translated into 
Spanish and legalized. Application forms you can fill online on the 
websites of the institutions. For the different master’s degree programs it 
might be required to have a bachelor’s degree in the same or similar field, 
a cover letter, and sometimes also work experience. The academic year 
begins in October and as to the deadlines for the applications, you should 
contact the concrete school, because they could be different.

tuition Fees
The fees vary in very wide range. In the public higher educational 
institutions you could study in a master’s degree program for 13 euro per 
credit, or 780 euro total for one year master’s degree program or 1560 
for two years, and in the elite business schools MWA programs costs 
thousands of euros, maybe around 50 thousand. In general the fees in 
master’s degree programs vary between 500 and 1000 euro per year.  

living expenses
Spain is very nice country for living with warm climate and well settled 
cities. It is to live most expensive in Barcelona and Madrid. The 
universities do not dispose with many places in the student hostels and 
the access to them is difficult. It’s a practice that the students share the 
rent for an apartment, which allows one to pay 200-300 euro for living and 
bills, and even so would provide for the food. Basically with 800 euro per 
month you could easily cover the monthly expenses. The food products 
are with comparable prices to ours and sometimes even cheaper.

pros and Cons
Spain is not educational top destination and except the prestigious 
business schools like ESADE, IE Business School, IESE Business School, 
EADA Business School the higher educational institutions in the country 
are not part of the world’s elite. On the other side, you have the possibility 
to educate yourself for very acceptable, even low fees for some of the 
master’s degree programs and to live in a country with nice climate and 
not very high living standard. Most institutions do not provide a place in a 
student hostel, but however the students are allowed to work.

Funding options
The universities grant scholarships for student in master’s degree 
programs. They are annual and could cover part of the fee or the entire 
fee. It’s necessary to have covered a numer of credits, limited finances 
and high results. There is a program for scholarships for postgraduate 
qualification (www.becasmae.es), on which scholarships are also 
granted. 

pros and Cons
Spain is not top educational destination and except the prestigious 
business schools like ESADE, IE Business School, IESE Business 
School, EADA Business School the higher educational 
institutions in the country are not part of the world’s elite. 
On the other side, you have the possibility to educate 
yourself for very acceptable, even low fees for some 
of the master’s degree programs and to live in a 
country with nice climate and not very high 
living standard. Most institutions do not 
provide a place in a student hostel, but 
however the students are allowed to 
work.
 

FaCts
capital Madrid
official language Spanish
regional languages Catalan, Basque,   
 Galician
population 46 704 314
area 505 992 km2

currency euro (EUR)
climate mediterranean

useFul  
links

www.embespbg.com 
www.sofia.cervantes.es

www.guiauniversidades.uji.es
www.tostudyinspain.com 

www.spainedu.org
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european 
University

institutional presentation 
"Established in 1973, European University (EU) is a triple-accredited, 
multicampus, international business school. In addition to small, dynamic 
classes offered in English, EU students also enjoy an international 
environment while getting the best of both North American and 
European academic curricula.

We offer innovative Bachelor (BBA), Master (MBA) and Doctorate 
of Business Administration (DBA) programs, with majors in Business 
Administration; Communication & Public Relations; Leisure & Tourism 
Management; Business Finance; Sports Management; International 
Relations; Entrepreneurship; and E-Business among others. We also 
offer a one-year Business Foundation (BF) program, which prepares 
students for our subsequent bachelor’s programs.

EU Business School has a global network, with main campuses in 
Geneva and Montreux in Switzerland; Barcelona in Spain; and Munich 
in Germany. We offer programs and dual degree programs in United 
Kingdom, Russia, Kazakhstan, Taiwan, Malaysia, Thailand, U.S.A. and 
China.

Our 100+ nationality average gives students a truly multicultural learning 
environment and excellent networking opportunities.

All courses are taught by highly-qualified faculty members with a wealth 
of practical experience in their fields. EU faculty works with students 
on an individual basis to create a cooperative and caring learning 
environment in which human values flourish. We provide student-
oriented, flexible and personal education programs for all students.

Our pragmatic approach to experiential business education, with 
emphasis on the case-study method, is proven to effectively prepare 
students for leadership positions in the modern business world.

EU faculty members are leading innovators who work both inside and 
outside of the classroom to guide our business students’ education. 
European University’s high-caliber faculty is made up of full-time 
academics with doctoral degrees as well as part-time instructors who 
are also current members of the international professional community. 
They possess experience as entrepreneurs, consultants and business 
leaders. This combination of the academic and business worlds 

supports a unique and exceptional quality of learning.

ContaCts
Admissions (International)
Ganduxer 70
Barcelona
08021
+34 93 201 81 71
ssalovska@euruni.edu
www.euruni.edu 

MBa prograMs
MBA - International Business 
MBA - Communication & Public Relations 
MBA - International Marketing 
MBA - Global Banking & Finance 
MBA - Leisure & Tourism Management 
MBA - Entrepreneurship 
MBA - Leadership 
MBA - E-Business 
MBA - Sports Management 
MBA - Human Resources Management 
MBA - Design Management 
MBA - Reputation Management"

tuition and Fees (annual)
Currency euros/CHF
Tuition 19500 euros/36600CHF
Other fees capstone: 600 euros/ 800 CHF
Residence  from 500 euros/month
Scholarships or Financial Aid 30% for a GPA of 5,5/6,0   
 and a minimum TOEFL of 90   
 or IELTS of 7,0



45

aCreditaion
European University (EU) is accredited by the Accreditation Council 
for Business Schools and Programs (ACBSP) and the International 
Assembly for Collegiate Business Education (IACBE); both organizations 
recognized by the Council for Higher Education Accreditation (CHEA). 
EU also holds an International Quality Award (IQA) accreditation as 
awarded by the Central and East European Management Development 
Association (CEEMAN).

ranking
•	 top 35 business school in the QS Top MBA Global 200 Business 

Schools Report (2013-14);
•	 top 20 business school by China Economic Review magazine 

(2010);
•	 8th in the QS Top MBA Women at Global 200 Business Schools 

list (2013)

student Body
Number of International Students 2013-2014 95%
MBA 30%
Average age of the students 24
Gender 46% male; 54% female
Nationality 29% Europe, 20% CIS, 19% Americas,  
 16% Asia, 12% Middle East,   
 4% others

adMission requireMents
Univertsity Degree Bachelor
Language Proficiency TOEFL score 213 (computer-based),  
 80 (internet-based); IELTS 6.0;   
 CAE C; PTE 54; English   
 native or equivalent
Recommendations 2 recommendations
Working experience 2 years
University Entrance Exams no
Application form yes
Application fee 200 euros / CHF
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ie

institutional presentation 
IE is an international institution dedicated to educating business 

leaders through programs based on our core values of 

entrepreneurship, diversity, social innovation and humanities.

Our 500-strong, international faculty teaches a student body 

composed of more than 90 nationalities on our Undergraduate 

(IE University), Master, and Doctorate degrees, and Executive 

Education programs. Our alumni, now numbering over 40 000, 

hold management positions in some 100 countries worldwide.

We champion high-quality research coupled with multidisciplinary, 

integrative education programs. Designed to address market 

demands, our innovative learning processes comprise a blend 

of online and onsite formats, making IE a pioneer in international 

education. 

prograMs
IE's portfolio of Master Degree Programs are suited to 

graduates, young professionals and seasoned executives. All 

our Master Degrees last approximately 1 year, maximizing 

the learning experience and are offered in English as well as 

Spanish, in both face-to-face and blended formats. 

MBa prograMs
Recognized as one of the world’s top business schools by 

international rankings, IE Business School offers a number of 

renowned MBA programs in full-time and part-time formats. A 

pioneer in Distance Education, IE makes it possible to combine 

personal and professional commitments with a top-ranked MBA, as 

students can choose programs that combine face-to-face periods 

with interactive online sessions. Students of our MBA programs 

share classrooms and experiences with all members of the IE 

community, which is made up of top individuals from different 

academic, professional, cultural and personal backgrounds, 

creating therefore a network of professionals who work in different 

sectors and roles throughout the globe. IE Business School shapes 

ContaCts
Admissions (International)
Calle María de Molina 13
Madrid 28006
+34-915689600
iecontact@ie.edu
www.ie.edu

Master's prograMs
Master in Management 
Master in Finance 
Master in Advanced Finance 
Global Master in Finance 
LLM in International Business Law 
Executive LLM 
Master in International Relations 
Master in Corporate Communication 
Master in Visual and Digital Media 
Executive Master in Corporate Communication  
Master in Architectural Management and Design  
Master in Design for Work, Retail and Learning Environments 
Master in Market Research and Consumer Behavior 
Master in Business Analytics and Big Data  
Executive Master in Positive Leadership and Strategy

MBa prograMs
International MBA 
Global MBA
IE SMU MBA 
Executive MBA 
Global Executive MBA 
IE Brown Executive MBA



adMissions requiereMents:

IE operates a rolling admissions process. As such, there is no explicit deadline for applicants for 

a particular intake. However, given the limited number of places in each program, we recommend 

that students initiate their application process as soon as possible. 

This is especially important who those who plan on applying for a scholarship due to the limited 

funds. The IE Foundation awards tuition funding assistance to talented students in need of 

financial aid based on merit, distinctive competences and excellence. IE also has agreements with 

leading Spanish banks to offer students attractive loan packages to finance tuition. 

Please make sure to visit the website for the program you are interested in order to find a 

complete list of admissions requirements for each program.

the leaders of the 21st century, who promote innovation and change 

in organizations, equipping directors with an entrepreneurial 

mindset that generates employment, wealth and social wellbeing. 

IE Business School represents change, innovation, and creativity; 

it is a school organized around its students, adapting itself to their 

needs and to the circumstances surrounding them in an ever-

evolving world. 
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итАЛиЯ

срОк на Обучение
Обучението за магистърска степен се провежда във втория цикъл 
на университетското образование в Италия. Master Universitario 
di 1° livello и Master Universitario di 2° livello се присъждат след обу-
чение 1-2 години; Dottore Magistrale, Master of Arts (MA) и Master of 
Science (MSc) са степени, които се получават след завършване на 
2-годишни магистърски програми. 

еЗик на препОдаВане
Магистърските програми се предлагат на италиански и по-рядко 
на английски език.

еЗикОВи сертификати
Италианските езикови сертификати CELI и CILS се използват за 
удостоверяване ниво на владеене на езика при кандидатстване за 
магистратура на италиански език. С английските езикови серти-
фикати IELTS, TOEFL и сертификатите на Cambridge ESOL можете 
да кандидатствате за магистърски програми на английски език.  

услОВия За приеМ
Държавните висши училища в Италия са напълно автономни 
и всяко от тях самостоятелно определя условията си за при-
ем, признаването на дипломи, протичането на учебния процес. 
Препоръчително е да уточните изискваните документи с всеки 
университет, в който сте избрали да кандидатствате. Стан-
дартният пакет включва: формуляр за кандидатстване, бакала-
върска диплома (или академична справка), покриваща първия цикъл 
на университетското образование там, сертификат за владеене 
на италиански или английски език, според изискването на висшето 
училище, препоръки, мотивационно писмо (преведени на италиан-
ски език и легализирани).  
Учебната година започва през септември/ октомври и завършва 
през юли. Крайните срокове за подаване на документи е добре да 
уточните с избраното висше училище. Препоръчително е да имате 
готовност да го направите поне 2 месеца преди началото на 
обучението.  

такси
Таксите за магистърските програми се движат в много широки 
граници. Има магистратури в държавни висши училища с такси от 
по 900 евро на година до 1600 евро на година. Има магистратури, 
при които първата  година се заплащат около 600 евро, а втората 
година, според финансовите възможности на студента се доплаща 
между 100 и 3000 евро. В частните висши училища за МВА програ-
ма или за топ магистратура в областта на дизайна може да се 
очакват значително по-високи такси.

услОВия За жиВОт В страната
Препоръчителната сума, с която трябва да разполагате на месец, 
е поне 1000 евро. Тъй като университетите рядко имат общежи-
тия, студентите поделят наем на апартамент или къща. Наем на 
самостоятелно жилище варира много според местоположение и 
квадратура, но като условни граници са посочени 400–1000 евро. 
Най-общо казано, един студент трябва да предвиди около 300 
евро за самостоятелна стая в поделено жилище. Около 6-10 евро е 
меню в заведение за бързо хранене, литър мляко е 1.20 евро, 1 евро 
е еднократен билет за метро в Рим и Милано, билет за кино – 7.50 
евро. Гражданите на държави от ЕС могат да работят в Италия 
без специално разрешително.

плЮсОВе и Минуси
Италия е отлично място за туризъм и почивка, както и топ дес-
тинация за образование в областта на модата и дизайна. Почти 
без изключения, висшите училища не разполагат с общежития, 
университетите не са от най-престижните в световен план 
и няма голям избор от варианти за магистърски програми на 
английски език.

Варианти За финансиране
Направете контакт с избраното висше училище. 
Стипендии за магистратури се отпускат и на база 
академични показатели и потенциал, и на база 
социално положение.  

геОграфска  
спраВка
столица Рим
официален език италиански
регионални 
езици немски, френски, 
 словенски
население 59 943 933
площ 301 338 km2

валута евро (EUR)
климат средиземноморски

пОлеЗни 
ВръЗки

www.study-in-italy.it
www.iicsofia.esteri.it
www.iicsofia.esteri.it

www.borseonline.esteri.it
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iTalY

duration
The education for master’s degree programs is conducted in the second 
cycle of the university education in Italy. Master Universitario di 1° livello 
and Master Universitario di 2° livello are adjudged after 1-2 years of 
education; Dottore Magistrale, Master of Arts (MA) and Master of Science 
(MSc) are degrees, which are obtained after graduation of 2-years 
master’s degree programs. 

language
Master’s degree programs are offered in the most part in Italian and rarely 
in English language.  

language CertiFiCates
The Italian language certificates CELI and CILS are used to verify the 
level of command of the language by application for Master’s degree 
programme in Italian. With the English language certificates IELTS, TOEFL 
and the certificates of Cambridge ESOL you can apply for a Master’s 
degree program in English.

admission requirements
The public higher educational institutions in Italy are totally autonomic 
and each of them defines the admission requirements, the recognition of 
diplomas, and the run of the study process by itself. It is recommendable 
to specify the required documents with each university you have chosen 
to apply in. The standard package includes: application form, bachelor’s 
degree diploma (or transcript), covering the first cycle of education there, 
certificate for proficiency in Italian or English language, depending on the 
requirement of the institution, recommendations, а cover letter (translated 
in Italian and legalized). The academic year begins in September/ October 
and ends in July. The deadlines for the application of documents are 
good to specify with the chosen institution. It is recommendable to have 
readiness to do it at least 2 months before the start of the study. 

tuition Fees
The fees for master’s degree programs vary in very wide ranges. There 
are master’s degree programs in public higher educational institutions 
with fees from 900 to 1600 euro per year. And there are master’s degree 
programs, where the first yeas costs about 600 euro, and the second – 
according to the financial status of the student, it is paid between 100 
and 3000 euro in addition. In the private institutions for MBA program or 
top master’s degree program in the field of design could be expected 
significantly higher fees.

living expenses
The recommendable sum, you have to have for a month, is at least 1000 
euro. As the universities rarely have hostels, the students share a rent of 
an apartment or a house.  
Rent of separate house varies according to its location and quadrature, 
but as conditional limits are pointed 400-1000 euro. Generally speaking, 
a student has to provide about 300 euro for separate room in shared 
apartment. About 6-10 euro is a menu in a fast-food restaurant, liter milk 
is 1.20 euro, and 1 euro is a single ticket for metro in Rome and Milan, a 
ticket for cinema – 7.50 euro. The EU-citizens can work in Italy without 
special permission. 

pros and Cons
Italy is excellent place for tourism and rest, as well as top educational 
destination in the field of fashion and design. With almost no exceptions, 
the higher educational institutions do not provide student hostels, the 
universities are not among the worldly most prestigious and there is 
not a great choice of options for master’s degree programs in English 
language. 

Funding options
Establish a contact with the chosen higher educational 
institution. Scholarships for master’s degree programs are 
granted based on academic indicators and potential, and 
based on social status as well.

FaCts
capital Rome
official language Italian
regional languages German, French,   
 Slovenian
population 59 943 933
area 301 338 km2

currency euro (EUR)
climate mediterranean

useFul  
links

www.study-in-italy.it
www.iicsofia.esteri.it
www.iicsofia.esteri.it

www.borseonline.esteri.it
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фрАнциЯ

срОк на Обучение
Магистърските програми във Франция са обикновено около 2 
години (4 семестъра) след обучение в горен курс (бакалавър или 
еквивалентна степен). На магистърско ниво са възможни два пътя. 
Студенти, които избират „изследователската” магистратура  
(позната най-вече като DEA) обикновено възнамеряват да продъл-
жат с докторантура, докато тези, които избират „професионал-
ната” (позната като DESS) желаят да започнат кариера директно 
след дипломирането си. Дългите програми във висшите училища 
представляват 5 годишно обучение, започващо с 2 години  подго-
товка във вуза или подготвителен клас в средното училище.

еЗик на препОдаВане
Френският е езикът на преподаване в по-голямата част от 
програмите във Франция. Има около 350 магистърски програми, 
преподавани на английски език от около 600 дисциплини от  бака-
лавър до доктор (включително и летните курсове). Кандидатите 
за програмите МВА (Master of Business Administration) могат да 
намерят някои от най-добрите програми глобално във Франция с 
преподаване на английски език. 

еЗикОВи сертификати
Студентите трябва да владеят френски език според стандарти-
те, които всяко от висшите училища е определило само за себе 
си. Дори за програмите, преподавани на английски език, учебните 
заведения могат да изискват кандидатите да докажат минимум 
ниво на владеене на френски език. Тестът DALF удостоверява по-
високо ниво на владеене на езика в сравнение с теста DELF.   

услОВия За приеМ
Кандидатстването за магистърска степен във френско висше учи-
лище става с преведена на френски и легализирана бакалавърска 
диплома от разпознаваемо и признато във Франция висше училище, 
както и преведено на френски и легализирано фотокопие на акта 
за раждане или документ за самоличност. 

Единствено и само учебното заведение, в което желаете да учи-
те, има правомощията да признае или не образователното ви ниво. 
Допълнителните изисквания са строго индивидуални във всяко от 
тях, както биха могли да бъдат и за всяка конкретна програма. 
Ниво на език се доказва с всеки от популярните и международно 
признати езикови сертификати: френски (дипломи DELF или DALF), 
английски (TOEFL, IELTS, Cambridge ESOL). Не изпращайте оригина-
лите на документите си, а копия. Оригиналите се представят при 
записването. Свържете се с избраното учебно заведение в нача-
лото на годината и се постарайте да изпратите документите си 

до края на април. В случай че още не сте получили бакалавърската 
си диплома – изпращате академична справка. Университетите 
отговарят на кандидатите от юни до септември.

такси
Френските висши училища имат годишна такса от около 250 евро 
за магистърските програми. Годишната такса за инженерните 
програми е 550 евро. В допълнение към тези основни такси, на 
студентите може да се наложи да платят странични такси за 
специфични услуги или специални програми. Частните учебни за-
ведения, включително бизнес училищата, са по-скъпи и годишната 
такса може да стане повече от 50 000 евро. 

услОВия За жиВОт В страната
Разходите за живот варират в зависимост от локацията на уни-
верситета. Калкулирано месецът излиза около 1000 евро, заедно 
с наема. Студентски общежития се осигуряват чрез  CNOUS - 
Centre national des oeuvres universitaires et scolaires, за 120-300 евро 
на месец. Конкуренцията за място в общежитията на CNOUS е 
доста голяма, особено в Париж. Наемането на частен апартамент 
струва към 15 евро/ м2  в Париж и 7 евро/ м2 в страната. Стаи и 
студиа в частни жилища също са достъпни срещу до 700 евро на 
месец.

плЮсОВе и Минуси
Франция е културно многообразна страна, като по-голямата част 
от програмите се преподават на френски език. Така или иначе има 
също и добър набор от програми, предлагани на английски език. 
Таксите в държавните университети са много разумни. Частните, 
от друга страна и особено бизнес училищата, може да изискват 
значителна инвестиция в такси за обучение. Някои от най-добрите 
европейски и световни университети са във Франция.

Варианти За финансиране
Докато следват, студентите могат да работят, за да подпома-
гат обучението си. Работа обаче е разрешена само почасово в 
рамките на  до 60% от нормираното работно време във Франция. 
Работата на непълен работен ден не може да покрие изцяло прес-
тоя и обучението. Достъпни са някои стипендии и субсидии, които 
се получават на състезателен принцип от университета, други 
институции и правителствени източници. За повече информация, 
свържете се с местния Institut Francais, Министерството на обра-
зованието и университета, в който кандидатствате. 

геОграфска  
спраВка
столица Париж
официален език френски
регионални  
езици немски, 
 баски, бретонски, 
 каталунски
население 66 616 416
площ 551 695 km2

валута евро (EUR)
климат умеренo-континентален

пОлеЗни  
ВръЗки

www.campusfrance.org
www.institutfrance.bg

www.caf.fr
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

www.admission-postbac.fr
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franCe

duration
Master’s degree programs in France are usually 2 years (4 semesters) 
after undergraduate studies (Licence degree or equivalent). At the 
master's level, two paths are possible. Students who choose a research 
master (formerly known as the DEA) typically intend to go on to get a 
doctorate, whereas those who choose a „professional" master (formerly 
DESS) want to begin their careers directly after graduation. Long 
programs in the grandes écoles represent 5 years of postsecondary 
study, starting with 2 years of preparation within the grande école or in a 
preparatory class at a secondary school. 

language
French is the language of instruction for the majority of the programs in 
France. There are about 350 master’s degree programs taught in English 
out of 600 in all disciplines from the Licence to the doctoral level (incl. 
summer courses). Applicants for MBA (Master of Business Administration) 
programs can find some of the best programs globally in France with 
instruction in English.

language CertiFiCates
Students must meet the French language proficiency standards set by 
each individual educational institution.  Even for programs taught in 
English, institutions may require applicants to demonstrate a minimum 
level of French language proficiency. The test DALF certifies a higher 
level of proficiency in comparison to DELF.

admission requirements
The application for master’s degree in French higher educational 
institution is realized by translated and legalized bachelor’s degree 
diploma from recognizable and acceptable in France institution, as well 
as translated in French and legalized photo copy of the birth certificate 
or identity document. Only the institution you have chosen to study in 
has the right to recognise or not your educational level. The additional 
requirements are closely individual in each of them, as well as they could 
be different for each program. The level of the language is established 
by each one of the popular and internationally recognized certificates: 
French (diplomas DELF or DALF), English (TOEFL, IELTS, Cambridge 
ESOL). Do not send the originals of your documents, but only copies. The 
originals are being presented by the enrollment procedure. You should 
contact your chosen institution in the beginning of the year and make 
sure, that your documentation is sent by the end of April. In case you 
still have not obtained your bachelor’s degree – send a transcript. The 
universities answer to the applicants from June to September.   

useFul  
links

www.campusfrance.org
www.institutfrance.bg

www.caf.fr
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

www.admission-postbac.fr

tuition Fees
French pubic higher education institutions charge annual tuition of 237 
еuro for master’s programs. The annual fee for engineering programs 
is 550 еuro. In addition to these basic charges, students may have to 
pay additional fees for specific services or special programs. Private 
institutions, including schools of business, are more expensive and 
annual tuition fees may be more than 50 000 euro.

living expenses
Living expenses vary according to the location of the university. Calculate 
for about 1000 еuro per month including rent. Student residence halls are 
available through CNOUS - Centre national des oeuvres universitaires et 
scolaires, at 120–300 еuro per month. Access to CNOUS residence halls 
is highly competitive, especially in Paris.  Renting a private flat costs 
about 15 €/ m² in Paris and 7 €/ m² in the country. Rooms and studios in 
private residences are also available for up to 700 euro per month. 

pros and Cons
France is culturally diverse country with the majority of programs taught 
in French. However, there is also a quite a good number of programs 
offered in English. Tuition fees at public universities are very reasonable. 
However, private and especially business school may require a 
considerable investment in tuition fees.  Some of the best European and 
world universities are in France.

Funding options
Graduate students may work to support their studies. However, 
working is only allowed part time of up to 60% of the regular 
working hours in France. Part time work cannot fully support 
you stay and studies. Some grants and fellowship may be 
available on competitive basis from the universities, 
institutions and government sources. For details 
contact the local Institut Francais, the Ministry 
of Education and the university to which you 
are applying for admission.

FaCts
capital Paris
official language French
regional languages German, Basque,   
 Breton, Catalan
population 66 616 416
area 551 695 km2

currency euro (EUR)
climate temperate
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хоЛАнДиЯ

такси
Образованието в Холандия е платено. Таксите за магистърските 
програми са между 1200 и 20 000 евро на година, в зависимост 
от типа учебно заведение (частно или държавно) и конкретната 
програма. Най-високите суми са по-скоро редки явления, а гражда-
ните на ЕС могат да разчитат, че най-често срещаната такса в 
държавните висши училища ще е около 1700 евро на година.  

услОВия За жиВОт В страната
Холандия е от добре развитите и устроени европейски държави. 
Студентите могат да очакват, че ще попаднат в истинска интер-
национална среда, в която английският език е широко употребяван.

Предвид малката си площ, Холандия е лесна за пътуване от край до 
край, а в градовете колелата са основно средство за транспорт. 
За съжаление, не са много университетите, които разполагат с 
общежития, така че студентите най-често са на свободен наем, 
а висшето училище може да окаже съдействие при намирането на 
квартира. Наемите обикновено са около 400-500 евро, а общо  
800-1000 евро ще са ви нужни за цялостните месечни разходи за 
живот. Българските граждани могат да работят в Холандия по 
време на обучението си.

плЮсОВе и Минуси
Висшето образование в Холандия е на много високо ниво, а 
потвърждение на това е фактът, че 12 от висшите училища са 
сред световния топ 200 на QS World University Rankings. Универси-
тетите са международно ориентирани и предлагат разнообразни 
варианти за обучение на английски език. Холандия е добре уредена 
държава с много възможности за развлечения по време на следва-
нето. Негативи относно образованието там могат да се посочат 
в наличието на такси, които могат да бъдат поносими, но в някои 
случаи и високи.  

Варианти За финансиране
Холандските университети отпускат стипендии за магистър-
ски програми. В раздел Grantfinder на сайта www.nuffic.nl има база 
данни с възможните стипендии в холандски висши училища, както 
и тези, администрирани от Netherlands Organization for International 
Cooperation in Higher Education (Nuffic). Все пак стипендиите за 
магистърски програми са насочени предимно към студенти от 
държави извън ЕС.

пОлеЗни  
ВръЗки

www.nuffic.nl
www.grantfinder.nl
info.studielink.nl

геОграфска  
спраВка
столица Амстердам
официален език холандски
регионални  
езици немски, 
 фризийски
население 16 819 595
площ 41 543 km2

валута евро (EUR)
климат умеренo-континентален

срОк на Обучение
Магистърските програми са с продължителност 1-2 години.

еЗик на препОдаВане
Висшето образование в Холандия е изключително международно 
ориентирано и обучението се провежда основно на холандски и 
английски език. 

еЗикОВи сертификати
В зависимост от езика, на който се провежда обучението, трябва 
да се удостовери владеенето му. Английските езикови сертифи-
кати IELTS и TOEFL са най-често изискваните, но се приемат и 
сертификатите на Cambridge ESOL.

Възможно е, разбира се, в някои висши училища да срещнете 
като условие за прием притежаването на друг английски езиков 
сертификат. За прием в магистърски програми, преподавани на 
холандски език, можете да се запишете в курсове по холандски 
език за чуждестранни студенти, които се провеждат в повечето 
холандски висши училища.

услОВия За приеМ
Задължително условие за прием в магистърска програма е бака-
лавърска степен, когато е нужно и в сходна на магистърската 
програма област. Най-често срещаните резултати, които се изис-
кват при английските езикови сертификати, са: минимум 90 точки 
на iBT TOEFL и 6.5 на IELTS. 

Кандидатства се директно в избраното учебно заведение с попъл-
нен формуляр за прием, достъпен на сайта на висшето училище, 
бакалавърска диплома, езиков сертификат, при нужда академична 
справка, мотивационно писмо и препоръки, преведени и легализира-
ни на посочения от университета език – холандски или английски. 
В най-търсените области на обучение има лимит на свободните 
места в магистърските програми. 

Обучението в магистърските програми обикновено започва в на-
чалото на всеки семестър, т.е. на 1-ви септември (най-често) или 
1-ви февруари. Крайният срок за подаване на документи обикнове-
но е до 1-ви април или съответно 1-ви септември.
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THe neTHerlands

duration
Master’s degree programs last 1 to 2 years.

language
The higher education in Netherlands is extremely international oriented 
and the education is taught basically in Dutch and English language.

language CertiFiCates
Depending on the language of the tuition, its proficiency has to be 
certified. The English certificates IELTS and TOEFL are the most common 
required ones, but the certificates of Cambridge ESOL are also accepted. 
Of course, it is possible to meet as an admission requirement in some 
higher educational institutions the presence of another English language 
certificate. For admission in master’s degree programs, taught in Dutch 
language, you can sign up in Dutch classes for foreign students, which 
are conducted in the most Netherlander higher educational institutions. 

admission requirements
For admission in master’s degree program it’s a must to have bachelor’s 
degree and, if necessary, it has to be in a similar area to the master’s 
degree program. The most common results, which are required by the 
English certificates, are: minimum 90 points on iBT TOEFL and 6.5 on 
IELTS. You apply directly to the chosen institution with filled application 
form, available on the web-site of the school, bachelor’s degree 
diploma, language certificate, transcript – if necessary, cover letter and 
recommendations, translated and legalized in the language, the university 
has pointed out – English or Dutch. In the most popular fields of education 
there is a limit of the free places in master’s degree programs. 
The education in master’s degree programs usually starts at the beginning 
of each semester, i.e. on 1st September (most common) or 1st February. 
The deadline for the applications is usually till 1st of April or respectively 
1st of September. 

tuition Fees
The education in Netherlands is paid. The fees for master’s degree 
programs are between 1200 and 20 000 euro per year, depending on 
the type of educational institution (public or private) and the particular 
program. The highest sums are rather rare, and the EU-citizens can rely, 
that the most common fee in public higher educational institutions is  
1500 or 1713 euro per year. 

living expenses
Netherlands is from the well developed and settled European countries. 
The students can expect that they will fall into a real international 
environment, where the English language is widely used. Regarding its 
small territory, Netherlands is easy to travel over, and in the cities the 
bikes are the basic transport vehicle. Unfortunately there are not many  
universities, which offer student hostels, so the students live most often 
on a free rent, and the higher educational institution could give a support 
by the finding of an accommodation. The rents are usually between 400-
500 euro, and you will need about 800-1000 euro for the total monthly 
living costs. The Bulgarian citizens can work in Netherlands during their 
education, but under special conditions, which were valid till 2012. The 
number of the working hours is not limited, but the employer has to 
have a permission to hire a Bulgarian employee. In this case, it is most 
favorable to work up to 10 hours per week during the academic year 
(during holydays even more), because in this case the requirements to 
the employers are not so strict.

pros and Cons
The higher education in Netherlands is from very high level, and 
confirming this is the fact, that 12 from the higher schools are among 
the world Top 200 of QS World University Rankings. The universities 
are internationally oriented and offer various options for education in 
English language. Netherlands is well settled country with many 
possibilities for entertainment during the study. As negatives about 
the education there could be pointed the presence of fees, which 
can be bearable, but in some cases – high. 

Funding options
Netherlander universities grant scholarships for 
master’s degree programs. In section ‘Grantfinder’ 
of the website www.nuffic.nl there is a data 
base with all the possible scholarships in 
the Netherlander higher educational 
institutions, as well as the scholarships, 
administrated by the Netherlands 
Organization for International 
Cooperation in Higher 
Education (Nuffic). 

FaCts
capital Amsterdam
official language Dutch
regional languages German, Frisian
population 16 819 595
area 41 543 km2

currency euro (EUR)
climate temperate

useFul  
links

www.nuffic.nl
www.grantfinder.nl
info.studielink.nl
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The Hague University  
of applied sciences

ContaCts
Ms. Fabienne Buijs
Academy of Masters and Professional Courses
Johanna Westerdijkplein 75
The Hague  
2521 EN
0031-70-445 82 76
0031-70-445 79 51
f.p.c.buijs@hhs.nl 
www.thehagueuniversity.com/ 
master-studies/general

Master's prograMs
Master Financial Management and Control 

Master in International Communication Management

MBa prograMs 
Master of Business Administration

tuition and Fees (annual)
Currency Euro
Tuition MBA € 17 750
 MICM € 15 200 
 MAAC € 15 200 
Other fees books
Residence  € 600 per month
Transportation differs per person
Registration and other fees Non applicable
Scholarships or 
Financial Aid infromation at 
 www.thehagueuniversity.com  
 available 

institutional presentation 
For the past ten years, we’ve had the good fortune to have our 

campus in one of The Netherlands’ most handsome buildings, right 

in the city centre of The Hague. In 2004, our campus became the 

backdrop for the Hollywood film „ Mindhunters“. 

Our campus 

Our main campus is entirely surrounded by water, a kind of city 

within a city. Life on campus revolves around the magnificent oval 

atrium hall, with its soaring glass ceiling. Nearly 21 300 students 

and 1,815 staff pass through here every day. 

There are works of art dotted all over our campus – paintings, 

sculpture and photography. We’re proud of our sizeable modern art 

collection, and we like to share it with the world. It adds something 

quite special to the atmosphere on campus. 

There are always events happening here, from celebrations and 

social gatherings to conferences and symposia, from local to 

international. 

Our facilities 

On campus, there’s a state-of-the-art library, computer facilities, 

media labs and science labs to help students study. We also have 

several restaurants, extensive sports facilities and student lounges 

to help them unwind and meet friends.  

We also have an international office and student housing office, for 

anyone who needs help getting settled. 

Our other campuses 

We also have regional campuses in Zoetermeer (Academy of ICT & 

Media), Delft (Academy of Engineering) and Laan van Poot in The 

Hague (Academy of Sports Studies).

prograMs
A master’s degree programme to add depth to your career or 

enrich your personal development? A one-year programme of 

full-time study, or, if you like, a part-time two-year master’s degree 

programme alongside your job? The Academy of Masters & 



Professional Courses at The Hague University of Applied Sciences makes 

it possible. We offer professionals various hands-on higher professional 

education master’s degrees. Based on a strong international focus, you 

will be prepared for a senior position in your field. Take a look now at our 

master’s degree programmes taught in English!

MBa prograM inFo 
The Master of Business Administration (MBA) is the business world’s most 

sought-after post-graduate degree and a prerequisite for many top global 

roles. The MBA at The Hague University of Applied Sciences will develop 

your business acumen, knowledge and strategic skills for these high-flying 

executive and strategic roles. The one year full-time MBA or two year 

part-time MBA courses are internationally geared and will prepare you for 

the global market. The MBA is taught entirely in English, the world‘s prime 

business language. With around 80 per cent of our MBA students from 

overseas and staff from different nationalities, you can start developing 

your international network from day one. Because we are a university of 

applied sciences, rather than a research university, you are guaranteed 

hands on and relevant, ‚real life‘ experiences on the MBA.

student Body
Number of International  25 400 students at THUAS - 8,7% International Students
Students 2013-2014 
Postgraduate 350
MBA 30
Acreditation NVAO
Type Full-time and part time

adMission requireMents
Univertsity Degree Bachelor/ Master
Language Proficiency IELTS : 6.0; 
 TOEFL: IBT 80; paper based 550; computer based 213 
 Certificate is not required from students who graduated from       
 English taught bachelor's program.
Working experience 2 years
Application form yes
Application deadlines 31 May 2015
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ШВЕйцАриЯ

срОк на Обучение
Магистърските програми са с продължителност 1.5–2 години. 
Master of Advanced Studies (MAS) е едногодишна програма, която 
обаче не дава достъп до продължаване за докторска степен. 

еЗик на Обучение
Обучението в страната се провежда на три от официалните ези-
ци – немски, френски и италиански. Освен това, може да откриете 
много магистърски програми на английски език. 

еЗикОВи сертификати
В зависимост от езика, на който се провежда обучението в 
избраната програма, можете да докажете владеенето му с всеки 
от международно признатите английски, немски, френски и ита-
лиански езикови сертификати или чрез входящ езиков тест, ако 
съответният университет има такъв. 

услОВия За приеМ
Всеки университет самостоятелно определя изискванията си за 
прием в магистърска програма. Кандидатства се по документи, 
а задължително условие е наличието на бакалавърска степен, 
като отново всяко висше училище самостоятелно определя дали 
тя дава достъп до обучение за магистърска степен. Преди да 
подавате документи, поискайте от избраната институция ста-
новище относно приложимостта на бакалавърската ви диплома за 
продължаване на обучението именно там. Документите при канди-
датстване трябва да са преведени на посочения от университета 
език и легализирани. Обучението се извършва на два семестъра: 
септември-декември и февруари–юни. Ще се нуждаете от сту-
дентска виза. При кандидатстване във висше училище трябва да 
предоставите финансови гаранции за следването си.

такси
Най-общо таксите варират между 1200 и 8000 швейцарски франка 
на година. В частните висши училища могат да бъдат значително 
по-високи, особено в МВА програмите. 

услОВия За жиВОт В страната
Швейцария има много висок жизнен стандарт. Студентите 
обикновено си делят наем в общ апартамент или къща, тъй като 
местата в общежитията не стигат и често се чака много. Пре-
поръчително е да разполагате с поне 1000 швейцарски франка на 
месец за жилище, храна и други разходи. Студентите имат право 
на почасова работа. 

Варианти За финансиране
В Швейцария е възможно да получите стипендия при следване за 
магистърска степен. Информация можете да потърсите на  
www.sbf.admin.ch или да се обърнете конкретно към избраното 
висше училище. 

плЮсОВе и Минуси
В Швейцария има отлични условия за обучение и живот, а няколко 
от висшите училища са от най-висока световна класа. Плюс е, че 
можете да избирате програми на четири различни езика. Обуче-
нието не е от най-достъпните във финансово естество и като 
такси, и като средства за живот. Внимателно проучете дали 
дипломата ви се признава от висшето училище, в което кандидат-
ствате, и дали неговата се признава у нас. 

геОграфска  
спраВка
столица Берн
официални езици немски, 
 френски, 
 италиански, 
 рето-романски
население 7 954 700
площ 41 285 km2

валута швейцарски франк  
 (CHF) (на много места   
 се приема и евро)
климат умеренo-континентален/  
 високо-планински

пОлеЗни  
ВръЗки

www.educa.ch  
www.crus.ch  

www.swissworld.org
www.berufsberatung.ch

www.sbf.admin.ch
http://www.swissuniversity.ch
www.ausbildungsbeitraege.ch
www.housingforstudents.ch
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sWiTzerland

duration
Master’s degree programs last 1.5-2 years. Master of Advanced Studies 
(MAS) is one-year-program, which however does not give access to 
extension in PhD’s degree.  

language
There are offered programs in German, French, English and Italian 
language.  

language CertiFiCates
Depending on the educational language in the chosen program, you could 
prove your knowledge with each of the most common English, German, 
French and Italian language certificates or through a placement test, if 
the appropriate university has such.

admission requirements
Each university defines individually its admission requirements for 
the master’s degree program. The application is by documents, but a 
necessary condition is the presence of a bachelor’s degree. And again 
the university itself decides, if the bachelor’s degree is giving direct 
access to the master’s degree program. Before you apply, ask the chosen 
institution for its station about the practicability of your bachelor’s degree 
diploma for the extension of your education there. The documentation 
for the application should be translated and legalized. The tuition is in 
two semesters: September-December and February-June. You will need 
a student visa. By the application in higher educational institution, you 
should present financial guarantees for you study. 

tuition Fees
In general the fees vary between 1200 and 8000 Swiss francs per year. 
In the private schools they could be significantly higher, especially in the 
MBA programs. 

living expenses
Switzerland has very high living standard. The students usually share 
a rent in a common apartment or a house, because the places in the 
hospitals are often not enough and the waiting list is too long. It’s 
recommendable to dispose with at least 1000 Swiss francs monthly for 
rent, food and other expenses. The students are allowed to work part-
time. 

Funding options
In Switzerland you can obtain a scholarship while studying in a master’s 
degree program. More information about that you can find at  
www.sbf.admin.ch, or by turning directly to your chosen institution. 

pros and Cons
In Switzerland there are excellent conditions for education and living, 
and some of the higher school educational institutions are from greatest 
world class. It’s an advantage, that you can choose programs in four 
different languages. The education is not one of the easily accessible 
ones in its financial aspect both as fees and living costs. You should 
carefully research if your diploma is recognized by the higher educational 
institution, which you apply in, and whether its diploma is recognized in 
Bulgaria. 

FaCts
capital Bern
official languages German, 
 French, Italian,   
 Romansh
population 7 954 700
area 41 285 km2

currency Swiss franc (CHF)   
 (euro is also    
 widely accepted)
climate temperate/ alpine

useFul  
links

www.educa.ch  
www.crus.ch  

www.swissworld.org
www.berufsberatung.ch

www.sbf.admin.ch
http://www.swissuniversity.ch
www.ausbildungsbeitraege.ch
www.housingforstudents.ch
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ШВЕциЯ

срОк на Обучение
В зависимост от избраното висше училище и специалността – 
една или две академични години. 

еЗик на препОдаВане
Проучване на Евробарометър показва, че над 80 на сто от шведи-
те имат добри или много добри познания по английски език. Това се 
дължи на засиленото изучаване на езика на Шекспир още в средни-
те училища, но практиката за преподаване на английски език се е 
пренесла и във висшето образование.
Програми на езици, различни от шведски и английски, почти няма, с 
изключение на няколко висши училища, които си партнират с уни-
верситети от Германия и предлагат и обучение на немски език. 

еЗикОВи сертификати
Кандидатите, чийто майчин език не е един от скандинавските 
езици, трябва да притежават необходимите познания по шведски, 
придобити например чрез подготвителен курс по шведски за срок 
от една година. Тези познания се удостоверяват със сертификатa 
TiSUS – основният изпит за чужденци, изучаващи шведски език.
За програми на английски език ще трябва да представите някои от 
обичайните заподозрени - TOEFL/ IELTS или някой от  сертифика-
тите Cambridge ESOL.

услОВия За приеМ
Необходимите документи за кандидатстване са: 
•	 препоръки от учители 
•	 информация за академични постижения, извънкласни дейности 

и хобита
•	 едно или повече мотивационни есета – темите обикновено са 

зададени от всеки университет
•	 едно или повече мотивационни есета – темите обикновено са 

зададени от всеки университет.

Препоръчваме ви да подготвите документите си преди средата на 
януари, за да бъдете сигурни, че ще се справите с всички изисква-
ния за време. А освен това ранното кандидатстване се отчита 
като плюс в класирането за много от специалностите.

такси
Във висшите училища в Швеция няма семестриални такси за шве-
ди, граждани на ЕС и граждани на Исландия, Швейцария и Норвегия.

услОВия За жиВОт В страната 
Много местни сайтове препоръчват да си подготвите сума от 
около 8500 шведски крони (иначе казано – около 900 евро) месечно. 
Само наемите в скандинавската държава варират между 2000 и 
4000 крони.
За Швеция чуждестранните студенти разказват, че е интересна 
страна като цяло. Културните разлики с България са огромни, но 
все пак не е невъзможно човек да се аклиматизира и да си изкара 
приятно.

Варианти За финансиране 
За съжаление възможностите за финансиране на образованието 
ви със стипендии и заеми са силно ограничени. Все пак шведските 
власти покриват таксите за обучение, което не е малко като 
финансов ангажимент.

плЮсОВе и Минуси
Академичната учебна година в Швеция започва през септември и 
се дели на два семестъра. В новата система на висше образова-
ние, студентите могат да избират програмата си на обучение 
свободно и да комбинират различни курсове по тяхно желание, 
избирайки от предложени им от университета. За обучение, це-
лящо получаване на академична степен, курсовете могат да се 
обединят в една образователна програма, ако университет 
или колеж пожелае това. Продължителността на обучение 
за придобиване на бакалавърска академична степен е 
4 години.Имате право да работите в Швеция, макар 
повечето местни студенти да не го правят. 
Доста работодатели обаче предпочитат хора 
с познания по шведски език. 

геОграфска  
спраВка
столица Стокхолм
официален език шведски
население 9 658 301
площ 449 964 km2

валута шведска крона (SEK)
климат от умеренo-континентален  
 до субполярен

пОлеЗни  
ВръЗки

www.migrationsverket.se
www.studyinsweden.se

www.sweden.se
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sWeden

duration
Depending on the educational establishment one or two academic years.

language
A study conducted by Eurobarometer shows that over 80% of Swedes 
have either good or very good knowledge of English. This is due to the 
intensity with which  Shakespears language is taught in middle schools, 
though the practice of teaching in it has also passed onto higher 
education.
Courses in languages other than Swedish or English are practically non-
existent with the exception of several establishments that partner German 
universities and offer courses in German.

admission requirements
Canditates, whose native language is not among the Scandinavian ones, 
have to be accordingly skilled in Swedish. This is achievable through a 
one-year preparatory course. The TiSUS certificate – the principal exam 
for foreigners studying Swedish – validates the course. For courses in 
English you will need to present one of the usual suspects – TOEFL/ 
IELTS or one of the ESOL Cambridge certificates.

Conditions oF aCCeptanCe
The necessary application documents are:
•	 Letters of recommendation from teachers
•	 Information regarding academic achievements, extracurricular activities 

and hobbies
•	 One or more motivational essays – topics are usually chosen by each 

individual university. 

We recommend preparing all your application papers before the middle of 
January in order to be certain that all deadlines will be met. What is more, 
an early application is considered a plus in the applicant ranking for many 
courses.

tuition Fees
Higher educational establishments do not have semester fees for Swedes, 
citizens of the EU and citizen of Iceland, Switzerland and Norway.

living expenses
Many local sites recommend setting aside a budget of around 8500 
Swedish krona monthly. Just the rent can vary between 2000 and 4000 
krona.
Foreign students describe Sweden as an interesting country. The cultural 
differences to Bulgaria are colossal even though it is still possible to 
accustom and enjoy oneself.

Funding options
Sadly there are very few scholarships and student loans on offer. 
However the Swedish authorities cover the tuition fees which in its own 
right is a substantial financial commitment.

pros and Cons
The Swedish academic school year begins in September and is divided 
into two semesters. Thanks to the new higher education system 
students are allowed to arrange their own  curriculum by choosing to 
attend different lectures on offer in the respective university. If the 
aim of a course is to obtain an academic degree different lectures 
could potentially be combined into a single educational program, if the 
respective establishment sees fit to do so. Bachelor's courses are four 
years long during which you have the opportunity do find a part time job, 
even though this is not a common practice among Swedish students. It is 
important to note that most employers prefer people familiar with the 
Swedish language. 

FaCts
capital Stockholm
official language Swedish
population 9 658 301 
area 449 964 km2

currency Swedish krona (SEK)
climate Ranging from mild   
 continental to subarctic

useFul  
links

www.migrationsverket.se
www.studyinsweden.se

www.sweden.se
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БъЛгАриЯ
геОграфска  
спраВка
столица София
официален език български
регионални езици няма
население 7 364 570
площ 110 994 km2

валута български лев (BGN)
климат умеренo-континентален

пОлеЗни  
ВръЗки

www.minedu.government.bg
www.rsvu.mon.bg

www.studyabroad.bg

срОк на Обучение
Магистратурите са с продължителност между 1 и 2 академични 
години (4 семестъра) след следването за бакалавър. Бакалавърска-
та степен или еквивалентна на нея е задължително общо изискване 
за прием в магистърска програма в България. Някои магистърски 
програми може да изискват бакалавърската степен да е в същата 
област като на желаната магистратура. Така или иначе има и про-
грами, които са адаптирани да пригодят нивото на притежаващи-
те бакалавърска степен от друга област. Адаптираните програми 
може да са по-дълги или да предлагат някакви встъпителни курсове. 
Някои области на обучение предлагат само магистратури без бака-
лавърска степен – например право, медицина. 

еЗик на препОдаВане
По-голямата част от програмите за магистърска степен се пред-
лагат на български език. Има програми, които се предлагат и на 
други езици – английски, немски, френски език, или като комбинация 
от някои от тези езици. Много университети предлагат курсове по 
български език за чуждестранни студенти. 

еЗикОВи сертификати
В зависимост от езика на преподаване в магистърската програма, 
трябва да представите документ, удостоверяващ нивото ви на 
знания по езика. 
Вузовете обикновено изискват някои от международно признати-
те езикови сертификати, като TOEFL, IELTS и сертификатите 
на Cambridge ESOL за владеене на английски език; TestDaf, DSH 
(Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang), DSD (Deutsches 
Sprachdiplom), Zentrale Oberstufenprufung (ZOP) за владеене на немски 
език; DELF и DALF за френски език. Някои от учебните заведения 
също така предлагат техен институционален тест, който кан-
дидатите могат да положат вместо международен сертификат. 
Повечето университети ще могат да предоставят такъв тест за 
владеене на български език или ще ви посъветват къде е най-подхо-
дящото място да направите теста.

услОВия За приеМ
Всички граждани на страни-членки на ЕС, хора с временно преби-
ваване в България, бежанци и чуждестранни граждани с българско 
гражданство кандидатстват според реда и условията за български 
граждани. 
Възможно е да се кандидатства и чрез българското Министерство 
на образованието в съответствие с международните спогодби за 
образователен, научен и културен обмен. За повече информация, 
моля обърнете се към Министерството на образованието във 
вашата страна, най-близкото българско посолство или Министер-
ството на образованието в България.  
Крайният срок за кандидатстване варира според началото на 
програмата, гражданството на кандидата и процедурата на кан-

дидатстване (описана по-горе). Повечето магистърски програми 
започват през зимния семестър (октомври) и процесът на канди-
датстване започва около 6 месеца предварително. 

иЗпити
За повечето магистърски програми има кандидатстудентски изпит 
по предмети, свързани с областта на обучение. В някои случаи до-
пълнително може да има и интервю. За повече информация относно 
изпитите, моля обърнете се към съответния ВУЗ, в който сте 
избрали да кандидатствате. 

такси
Годишната такса варира значително (между 150–7500 евро), като 
това зависи от гражданството на студента и областта на обуче-
ние. Частните университети като цяло имат по-високи такси за 
обучение от държавните. Студентите могат да подпомагат обра-
зованието си чрез държавни стипендии, банкови заеми за студенти 
и стипендии за заслуги, предоставени от техните университети. 

услОВия За жиВОт В страната
Разходите за живот в България се оценяват на около 300 евро на 
месец. Поделен месечен наем на жилище излиза около 70 евро на 
човек. Много български университети предлагат места в общежи-
тия с месечна такса от около 30 евро. Чуждестранните студенти 
трябва да заплатят за здравни осигуровки и лични документи, 
което обикновено се случва в началото на тяхното следване.  

плЮсОВе и Минуси
Университетите в България предлагат програми на английски, нем-
ски и френски език в партньорство с  чуждестранни университети, 
предоставяйки съвместни степени и дипломи. Повечето от предла-
ганите в България магистърски програми обаче са на български. 

Варианти За финансиране
Студенти от ЕС могат да кандидатстват за държавно гаранти-
рани заеми за образователни разходи в българските университети. 
Европейското финансиране за обучение на разменни начала също е 
приложимо, за да се учи в България. Някои частни институции пред-
лагат доста голям набор от стипендии и финансова помощ, което 
може значително да намали стойността на обучението. Междупр- 
авителствени спогодби за образователен и културен обмен също 
подпомагат университетското обучение в България – за повече 
информация  се свържете с най-близкото българско посолство или 
Министерството на образованието във вашата страна. Летните 
стажове, „work and travel" програмите и почасовата работа могат 
да бъдат достъпни за чуждестранни студенти, но конкуренцията е 
много голяма. 



BUlgaria

useFul  
links

www.minedu.government.bg
www.rsvu.mon.bg

www.studyabroad.bg

FaCts
capital Sofia
official language Bulgarian
regional languages none
population 7 364 570
area 110 994 km2

currency Bulgarian lev (BGN)
climate temperate

duration
Master’s degree programs last between 1 academic year and 2 years 
(4 semesters) after undergraduate studies. A bachelor’s degree or an 
equivalent is generally required for admission to a master’s degree 
program in Bulgaria. Some master’s degree programs may require that the 
bachelor’s degree is in the same field as the intended master’s program. 
However, there are programs, which are adapted to accommodate the 
level of undergraduate degree holders from other fields. The adapted 
programs may be longer or may provide some introductory courses.
Some fields of study provide only master’s degree programs without a 
bachelor’s level, i.e. law, medicine.

language
The majority of the master’s degree programs are offered in Bulgarian. 
There are some programs offered in other languages, i.e. English, 
German, French or a combination of several of these languages. Many 
universities offer Bulgarian language courses for international students.

language CertiFiCates
Depending on the language of instruction in the master’s degree program, 
you will have to present a document, verifying  your  level of language 
proficiency.
Higher educational institutions usually require some of the internationally 
recognized language certificates such as TOEFL, IELTS, and Cambridge 
ESOL for English proficiency; TestDaf, DSH (Deutsche Sprachprufung 
fur den Hochschulzugang), DSD (Deutsches Sprachdiplom), Zentrale 
Oberstufenprufung (ZOP) for German proficiency; DELF and DALF 
for French proficiency. Some of the higher education institutions also 
provide their institutional tests which the applicants may take instead of 
an international certificate. Most of the universities will be able to provide 
an institutional test for proficiency in Bulgarian or advise you of the most 
convenient place to be tested.

admission requirements
All citizens of the EU member countries, individuals with permanent 
residence in Bulgaria, refugees, and foreign citizens of Bulgarian 
nationality apply according to the terms and conditions for Bulgarian 
citizens. 
It is also possible to apply for admission through the Bulgarian Ministry 
of Education in accordance with intergovernmental agreements for 
educational, scientific and cultural exchange. For details, please contact 
the Ministry of Education in your home country, the nearest Bulgarian 
Embassy or the Ministry of Education in Bulgaria.
Application deadlines vary according to the beginning of the program, the 
citizenship of the applicant and the application procedures (described 
above). Most of the master’s degree programs begin in the fall (October) 
and the application process starts about 6 months in advance.

exams
For most of the Master’s degree programs there is an application 
examination in subjects related to the field of study. In some case 
additionally there are admission interviews. For details about the exams, 
please, contact each of the higher education institutions to which you 
would like to apply.
Annual tuition fees vary considerably (between 150–7500 euro), 
depending on the citizenships of the students and the field of study. 
Private universities generally have higher tuition fees than public 
universities. Students may support their studies by government 
scholarships, bank loans for students and merit based scholarship 
provided by the universities.

living expenses
Living expenses in Bulgaria are estimated to about 250 euro per month. 
The monthly rent in a shared apartment is about 70 euro per person. 
Many Bulgarian universities offer residence halls with a monthly fee of 
30 euro. International students have to pay for health insurance and ID 
documents which is usually only in the beginning of their stay.

pros and Cons
Universities in Bulgaria offer programs in English, German and French in 
partnership with foreign universities offering joint degrees and diplomas. 
However, the majority of the programs are in Bulgarian. 

Funding options
EU students can apply for Government guaranteed loans for educational 
expenses in Bulgarian universities. EU funding for educational exchange 
is also applicable to study in Bulgaria. Some private institutions offer 
considerable number of scholarships and student financial aid, which 
may considerably diminish the cost of education. Intergovernmental 
agreements for educational and cultural exchange also provide support 
for university studies in Bulgaria – for details contact the nearest 
Bulgarian Embassy or the Ministry of Education in your home country. 
Summer internships, work and travel programs, part-time jobs may be 
available to international students, but the competition is very high.
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new Bulgarian  
University

ContaCts
International Relations Office
21 Montevideo Str.
Sofia 1618
00359 8110 482; 00359 8110 260; 00359 8110 222
astoynova@nbu.bg 
btomov@nbu.bg  
tsvasileva@nbu.bg 

www.nbu.bg

Master's prograMs
South-East European Studies (in English) 
Strategic Leadership (in English) 
Cognitive Science (in English) 
Electronic publishing and website design  
(full time/distance) (in Bulgarian or in English) 
Embedded Systems (in English) 
Human Resource Management and Development  
(full time/distance) (in English or in Bulgarian) 
International Business Communications (in English) 
Music Performance (in Bulgarian or in English) 
Business administration 
Archaeological research 
Finance, Journalism 3.0 (online press, radio and television) 
Social work

tuition and Fees (annual)
Currency Euro and Bulgarian leva
Tuition From €1200 to €2700 annual fee  
 (depending on the citizenship of   
the applicant and the  program of study) 
Other fees Additional courses    
 defense of thesis    
 retaking failed exams
Residence  Dormitory or 
 private accomodation
Transportation Public transport
Scholarships or Financial Aid European funding - EU   
 scholarships
Application fee 12 -25 euro

institutional presentation 
As a renowned academic institution located in the capital city 

of Bulgaria - the New Bulgarian University provides an excellent 

opportunity for academics, students and researchers.

For over 20 years our university has established itself as the most 

modern university in Bulgaria. We were the first to introduce world 

practices in the Bulgarian education system – the credit system 

(ECT), e-learning and distance learning, interdisciplinary programs, 

major and minor programs, continuing education, the open learning 

system as well as the Artes Liberales educational model. 

We invest in and develop our study environment to make sure it 

meets and exceeds the requirements for academic research. Our 

campus offers a stimulating environment with modern conditions 

for learning combined with opportunity for cultural and social 

enrichment with the NBU Museum, the UniArt Gallery, the NBU 

CinemaClub, the Univeristy Theater NBU, the sport facilities and 

many others.

prograMs
NBU offers a wide range of courses, minor programs, bachelor, 

master and Ph.D programs. The range of programs is allocated 

in departments. The departments at NBU are - Anthropology, 

Archeology, Economics and Business Administration, Informatics, 

History, History of Culture, Cinema, Advertising and Show business, 

Cognitive Science and Psychology, Mass Communications, 

Medicine and Biology, Musical Art, Earth and Environmental 

Sciences, New Bulgarian Studies, Mediterranean and Eastern 

Studies, Applied Arts, Political Sciences, Law, Foreign 

Languages and Literature, Foreign Language Training, Theatre, 

Telecommunications, Philosophy and Sociology. The research 

centers at NBU that have departmental status are – Center for 

Public Administration, Central and East European Center for 

Cognitive Science, South-East European Center for Semiotic 

Studies, Center for Social Practices and  Bulgarian Center for 

Human Relations. Altogether there are over 60 bachelor's programs 

and over 90 master's programs. 
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student Body
Number of International  197 (Greece, Cyprus, Macedonia, Nigeria, Palestina, Turkey, Ukraine)

Students 2013-2014 

adMission requireMents
Univertsity Degree Bachelor/ Master/ Ph.D

Language Proficiency B2 level proficiency of the language of instruction for the applied program   

 NBU offers a one year Bulgarian language courses and opportunity to    

 study in one of over 90 master's programs.

Application form Yes

Application deadlines please contact us

adMission requireMents
FOR MASTER PROGRAMS 
1. Certified, translated and legalized diploma and diploma supplement for 

completed Higher Education issued by a competent authority of the system for 
secular higher education in the country of issuance 

2. Certified, translated and legalized academic transcript to the diploma for 
completed higher education 

3. Translated diploma for completed secondary education issued by an accredited 
educational institution 

4. Certified, translated and legalized medical certificate issued within one month 
prior to enrolling 

5. Copy of the first page of international passport and two passport sized pictures 
6. Two recommendation letters. 
* For prospective students who are nationals of EU member states - an Interview 

FOR PH.D PROGRAMS 
1. Certified, translated and legalized diploma and diploma supplement for 

completed Master Program issued by a competent authority of the system for 
secular higher education in the country of issuance

2. Certified, translated and legalized academic transcript to the diploma for 
completed higher education 

3. A simple copy of your Bachelor and Secondary education diploma, translated 
into Bulgarian or English.

4. Certified, translated and legalized medical certificate issued within one month 
prior to enrolling 

5. Copy of the first page of international passport and two passport sized pictures
6. Two recommendation letters.
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FaCts
capital Bucharest
official language Romanian
regional languages Hungarian
population 21 790 479
area 238 391 km2
currency Romanian leu (RON)
climate temperate

duration
Master's Degree Programs take 1-2 years to complete and in some 
specific cases even up to 3 years. 

language
Usually, the instruction language within universities in the country is 
Romanian. Within international programs the language could be different 
like English, French or German.

language CertiFiCates
Romanian language skills can be verified through an internal examination 
at a particular university of choice. Proficiency in English, French or 
German languages is being verified through an internationally accepted 
certificate.

admission requirements
In order to get accepted within a Romanian university, one should 
have their diploma attested by the National Centre for Recognition and 
Equivalence of Diplomas in Romania. If one’s diploma is recognized by 
that organization, they issue a legitimacy statement. When applying at a 
university, prepare 2 copies of that legitimacy statement, a copy of your 
Bachelor Degree Diploma, grades transcript translated into Romanian, 
English, French or German. Also, prepare certificate for medical health, 2 
photos, and language certificate, if needed.
Generally, application documents should be sent until September 15. 
Nevertheless, the Faculties of Medicine provide two application deadlines: 
November 30 and March 31.  

tuition Fees
Tuition fees for master's degree programs vary with regards to the 
academic fields and are between 2500 and 7000 euro per academic year 
(9 or 10 months).

living expenses
Standards of living in Romania allow one to cover various expenses, 
including accommodation and food, with around 400-500 euro per 
month. Accommodation costs in a dormitory or in a student hostel are 
about 50-100 euro. In private rooms – 100-300 euro; food expenses - 
around 150 euro. You are entitled to work while studying towards your 
master's degree. 

Funding options
Master's degree scholarships are available rarely and come through 
several ministries from the government. Expenses are not huge, but it is 
recommended not to rely on governmental scholarships. 

геОграфска  
спраВка
столица Букурещ

официален език румънски
регионални езици унгарски
население 21 790 479
площ 238 391 km2

валута румънска лея (RON)
климат умерено-континентален

срОк на Обучение
Магистърските програми са с продължителност 1-2 години, а в 
някои специфични случаи и до 3 години.

еЗик на препОдаВане
В румънските висши училища се преподава основно на румънски 
език. В международните програми се преподава на английски, френ-
ски и немски език.

еЗикОВи сертификати
Нивото на владеене на румънски език може да се докаже с вътре-
шен изпит в конкретния университет, който сте избрали. Нивото 
на владеене на английски, френски, немски може да се удостовери с 
всеки международно признат езиков сертификат.

услОВия За приеМ
За прием в румънско висше училище, дипломата трябва да бъде 
атестирана от Националният център за признаване и прирав-
няване на дипломи в Румъния (National Centre for Recognition and 
Equivalence of Diplomas in Romania). Ако дипломата бъде призната, 
се издава документ за нейната легитимност. Във висшите учили-
ща се подават 2 копия от този документ, копие от бакалавърска-
та диплома, копие от академичната справка, преведена на един от 
следните езици: румънски, английски, френски или немски, меди-
цинско свидетелство, копие на лична карта, две снимки и езиков 
сертификат, ако висшето училище изисква такъв. 

такси
Таксите за магистърските програми варират в зависимост от 
академичните области и са в границите между 2500 и 7000 евро за 
академична година от 9 или 10 месеца.

услОВия За жиВОт В страната
Стандартът на живот в Румъния позволява с около 400-500 евро 
на месец да се покриват разходите за настаняване и живот. В 
общежитие или студентски хостел разходите на месец са 50-100 
евро, в частни квартири – 100-300 евро, за храна са нужни около 
150 евро. Докато следвате за магистърска степен имате право на 
работа. 

Варианти За финансиране
Стипендии за обучение в магистърска степен се отпускат рядко и 
от държавата, чрез няколко министерства. Сумите не са сериозни 
и в общи линии е по-добре да планирате следването си без да раз-
читате на стипендия. 

пОлеЗни  
ВръЗки

useFul links
www.study-in-romania.ro

www.studyinginromania.com
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гърциЯ
greeCe

FaCts
capital Athens  
official language  Greek
regional languages none
population 10 816 286
area 131 957 km2
currency euro (EUR)
climate  mediterranean 

duration
Master’s degree programs last 1-2 years, in some programs a bit over 2 
years. 

language
Master’s degree programs are in general in Greek and English language, 
and there are also limited opportunities of education in German and 
French language. 

language CertiFiCates
There is special centre to the National and Kapodistrian University of 
Athens of full-year education in Romaic language of the newly accepted 
students in higher educational institutions and during this time their places 
are kept. The universities in Greece by rule conduct courses in Romanic 
language for the newly accepted students. The level of proficiency in 
English language you can certify with any from the popular certificates 
TOEFL, IELTS and the certificates of Cambridge ESOL. 

admission requirements 
In higher educational institutions the candidates apply by translated in 
Greek language bachelor’s degree diploma and language certificate. By 
the signing up you have to have ID, photographs, health insurance. The 
academic year begins in October and is two semesters. It is good, if your 
documents have been sent at least two months before the beginning of 
the school year.

tuition Fees
The education in public universities is free, and in the private ones the 
fees vary between 5 and 15 thousand euro per year.  

living expenses
Greece is our neighbor- country with a pleasant climate, good living 
conditions and excellent tourism opportunities. The living standard is not 
on the level of the west European countries, which makes the expenses 
more acceptable. A rent for an apartment in Athena or Thessaloniki is 
average   300-400 euro, and you will need even so for consumptives 
and food. It’s recommendable to dispose with at least 700-800 euro per 
month in case you live separately on free rent. However a place in student 
hostel, which is also free, is very difficult to find for international students 
in master’s degree programs. The sharing of a house is also common 
option for reducing of the expenses. It’s allowed to work while you study.  

Funding options
Higher educational institutions, which have fee for the master’s degree 
programs, often offer scholarships based on the academic indicators. 
Scholarships are granted periodically and by the government of Greece, 
as well as by some private companies. 

геОграфска  
спраВка
столица Атина  
официален език гръцки
регионални  
езици няма
население 10 816 286
площ 131 957 km2

валута евро (EUR)
климат средиземноморски

пОлеЗни  
ВръЗки

useFul links
www.ypepth.gr
www.e-yliko.gr

www.iky.gr

срОк на Обучение
Магистърските програми са с продължителност 1-2 години, в 
някои програми малко над 2 години. 

еЗик на препОдаВане
Магистърските програми основно са на гръцки и английски език, има 
и ограничен брой възможности за обучение на немски и френски език.  

еЗикОВи сертификати
Към National and Kapodistrian University of Athens има специален цен-
тър за целогодишно обучение по новогръцки език на приетите сту-
денти в гръцки висши училища, през което време местата им се 
пазят. Университетите в Гърция по правило провеждат курсове по 
новогръцки за приетите студенти. Ниво на владеене на английски 
език можете да удостоверите с всеки от популярните сертифика-
ти TOEFL, IELTS и сертификатите на Cambridge ESOL. 

услОВия За приеМ
Във висшите училища се кандидатства с преведена на гръцки 
бакалавърска диплома и удостоверение за владеене на езика на 
преподаване. При записване трябва да разполагате с документ за 
самоличност, снимки, здравна застраховка. Учебната година започ-
ва през октомври и е от два семестъра. Добре е документите ви да 
са изпратени поне 2 месеца преди началото на учебната година. 

такси
Обучението в държавните университети е безплатно, а в частни-
те таксите варират между 5 и 15 хил. евро на година.

услОВия За жиВОт В страната
Гърция е държава с приятен климат, добри условия за живот и 
отлични за туризъм. Жизненият стандарт не е от нивото на за-
падноевропейските държави, което прави разходите по-приемливи. 
Наем на апартамент в Атина и Солун като средни нива е 300-400 
евро, за консумативи и храна ще са ви нужни още толкова. Препо-
ръчително е да разполагате с поне 700-800 евро на месец в случай, 
че живеете самостоятелно на свободен наем. Така или иначе мяс-
то в общежитие, което също е безплатно, е трудно да се намери 
за чуждестранни студенти в магистърски програми. Поделянето 
на жилище е често срещана опция за редуциране на разходите. 
Разрешено е да работите докато следвате. 

Варианти За финансиране
Висшите училища, които имат такса за магистърските програми, 
често предлагат и стипендии на базата на академични показате-
ли. Стипендии периодично се отпускат и от правителството на 
Гърция, както и от частни компании. 
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ContaCts
Ms Dessislava Pencheva, 
Country Manager  
27 Tvardishki prohod street,  
Fl. 8 office 36 Sofia 1404 
02 961 63 63 
acadreg@city.academic.gr,  
bulgaria1@city.academic.gr 
www.citycollege.sheffield.eu

Master's prograMMes
MA in Applied Linguistics with TESOL  
MSc in Banking & Finance 
MA in Digital Marketing and Social Media 
MA in Marketing, Advertising & Public Relations 
MSc in Management 
MSc in Management (Human Resource Management) 
MSc in Management (Leisure and Tourism Management) 
MSc in Management (Logistics and Supply Chain Management) 
MSc in Software Engineering and Telecommunications 
MSc in Counselling Psychology

Online Master's Programme
MSc in International Health Management and Leadership

exeCutive MBa prograMMes
MBA in General Management  
MBA in Marketing  
MBA in Finance  
MBA in Logistics Management  
MBA in Healthcare Management

tuition and Fees (annual)
Currency Euro
Tuition Tuition fees vary depending 
 on the programme 
Scholarships or Financial Aid Partial scholarships are available 
Application fee yes
Application form yes

proFile oF the institution 
The University of Sheffield is one of the oldest British Universities. 

It belongs to the 1% of the best universities in the world, as it is 

ranked within the World's top 100 Universities and constantly 

amongst the top 25 universities in Europe. It was named "University 

of the Year" for 2011-12 by Times Higher Education. CITY 

College is the International Faculty of the University of Sheffield, 

the only one located overseas and it is an integral part of the 

University. Stretched across borders the International Faculty 

offers to students the unique opportunity to study for a top class 

British degree of the University of Sheffield in their region. The 

International Faculty gives to its students the experiences, curricula 

and traditions of the British University.

prograMMes
With its main campus located in Thessaloniki, Greece, the 

International Faculty consists of four academic departments - the 

Business Administration & Economics Department, the Psychology 

Department, the Computer Science Department, the English 

Studies Department – and offers undergraduate, postgraduate and 

research degree programme in the disciplines of Business Studies, 

Psychology, Computer Science and English Studies. Apart from its 

main campus in Thessaloniki the International Faculty has other 

educational locations across South East and Eastern Europe (Sofia 

-Bulgaria, Belgrade -Serbia, Bucharest -Romania and Kyiv -Ukraine) 

and offers various bachelors and masters programmes.  

More info: www.citycollege.sheffield.eu

MBa prograMMes inFo
The University of Sheffield Executive MBA programme is a leading 

international Executive MBA offered in the region of South East 

and Eastern Europe. Taught by top class academics and business 

experts our MBA presents participants with invaluable international 

exposure, unique learning experience and valuable networking 

opportunities. Every year high level managers from leading 

companies and organisations across the region are admitted to our 
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MBA programme and share best practice with people from other 

cultures, countries and industries.

The programme is offered in Thessaloniki (Greece), Belgrade 

(Serbia), Bucharest (Romania) and Kyiv (Ukraine).

Accreditation - Association to Advance Collegiate Schools 

of Business (AACSB), Association of MBAs (AMBA), British 

Accreditation Council (BAC), UK NARIC, British Computer Society 

(BCS), Chartered Management Institute (CMI), Ranking - 24th in 

Europe, 69th in the world QS World University Rankings 2014-15

Type - MBA: Executive Mode (one weekend per month) Masters: 

Full-time in 1 year, part-time in 2 years. 

adMission requireMents
FOR MASTER PROGRAMMES 

University Degree A bachelor's degree from any discipline

Language Proficiency  A fluent command of the English Language proven by TOEFL: paper based 575/ 

 computer based 232 / Internet based 89-90 or IELTS: 6,5 or CAE (A or B) or  

 equivalent qualifications. Applicants who do not hold formal English language  

 qualifications and meet all other entry requirements should contact the 

 International Faculty.

Working experience MBA: Professional Experience of 3-5 years / 

 Masters: no professional exprerience required

Application deadlines Please contact us.

Application form Yes

Application fee Yes

student Body
The dynamic international environment of the University of Sheffield International Faculty, CITY College 

comprises students from more than 25 countries. This unique mixture adds even more to the overall learning 

experience in a truly international environment.

Number of International  International student body from more than 25 countries.

Students 2013-2014 

Average age of the students Masters - 22+

 MBA - 33



70 турциЯ
TUrKeY

FaCts
capital Ankara 
official language Turkish
regional languages Kurdic, 

Arabic
population 76 667 864
area 783 562 km2

currency Turkish lira (TRY)
climate Mediterranean

duration
Master's courses vary in duration between one and two years, depending 
on the type of college or university and the subject of choice.

language
Practically all courses are taught in Turkish. 

language CertiFiCates
The telc Türkçe  exam is used to certify oral skills in Turkish. Individual 
universities should be contacted for more information regarding courses 
taught in a language other than Turkish. 

admission requirements 
Acceptance to master's courses is conducted solely on the basis of 
application documents. Some private educational establishments may 
have additional requirements – an interview, a motivational letter,  a letter 
of recommendation, etc. 

tuition Fees
There are no semester fees in state universities. Nevertheless an 
administrative service fee in excess of 30 euro should be paid in the 
beginning of every semester. In private establishments fees range from 
1500 to 10 000 euro, according to www.studyineurope.eu.   

living expenses
Turkey is a land of stark contrast – its Balkan and Mediterranean parts 
are positively European in character, whereas mainland Anatolia has 
preserved a typically Oriental atmosphere. This split is not only cultural, 
but also religious and political.
The state invests large sums into its higher education, yet the number of 
Turkish students who attend Bulgarian universities is higher than that of 
Bulgarian students in Turkish universities (most of whom are of Turkish 
descent). Nevertheless Turkey remains very attractive for students from 
other Turkic states in Central Asia.

Funding options
Master's course scholarships for high-achieving students are on offer 
from universities. Though the most common method of generating 
additional income is a part time job during the course of study.

геОграфска  
спраВка
столица Анкара  

официален език турски
регионални  
езици кюрдски, арабски

население 76 667 864

площ 783 562 km2

валута турска лира (TRY)

климат средиземноморски

пОлеЗни  
ВръЗки

useFul links
www.telc.net

www.studyinturkey.gov.tr
www.studyinturkey.com

www.gostudyinturkey.com

срОк на Обучение
Магистърските програми са с продължителност 1-2 години, в 
зависимост от висшето училище и избраната от вас специалност.   

еЗик на препОдаВане
Практически единствен език на преподаване е турският.   

еЗикОВи сертификати
Изпитът telc Türkçe се използва за удостоверяване на говорните 
умения по турски език. За програми на език, различен от турския, 
ще трябва да се свържете с конкретното висше училище за пове-
че информация. 

услОВия За приеМ
Приемът в магистърските програми се извършва по документи. 
За някои специалности в частните висши училища може да се 
поставят и допълнителни условия – интервю, мотивационни писма, 
препоръки и т.н.

такси
В държавните висши училища не се заплащат семестриални так-
си, но се изисква такса за административно обслужване в размер 
на около 30 евро, която се дължи в началото на всеки семестър. 
В частните училища таксите започват от 1500 евро и могат да  
достигнат до 10 000, според www.studyineurope.eu. 

услОВия За жиВОт В страната
Турция е страна на големи контрасти – балканската ú част и 
средиземноморското крайбрежие носят подчертано европейски 
характер, докато вътрешността на Анадола пази типичната 
ориенталска култура. Това разделение има както културен, така и 
религиозен и дори политически характер. 
Турската държава инвестира сериозни суми във висшето си обра-
зование през последните години, но въпреки това повече турски 
студенти идват да следват в България, отколкото български в 
Турция (почти всички сред тях са с турски произход). Страната 
обаче е много привлекателна сред студентите от други тюркски 
държави от Средна Азия.  

Варианти За финансиране
Стипендии за обучение в магистърска степен се предлагат от 
висшите училища при висок успех. Основният вариант за финанси-
ране е намирането на работа по време на следването.



Азия
asia

M
as

te
r's

 &
 M

BA G
ui

de 

20
14

-2
015

M
aster's & M

BA Guide 

2014-2015

M
aster's & M

BA Guide 

2014-2015

M
as

te
r's

 &
 M

BA G
ui

de 

20
14

-2
015



7272 китАй
CHina

FaCts
capital Beijing  

official language Standard 
Chinese

regional languages Mongolian, 
Tibetan, Uyghur

population 1 350 695 000
area 9 596 961 km2

currency Chinese Yuan (CNY)
climate Subtropical to the 

south, temperate to the north

duration
The master's programs are one to two years long. 

language
The main language in which in most Chinese colleges is taught is the so-
called Mandarin or Standard Chinese. It is a unified form of the Chinese 
language, otherwise separated into multiple dialects. In the last 20 years  
a several branches of British universities were founded, where English 
is the language of teaching. Some of the more famous are Liverpool, 
Nottingham and Queen Mary. 

language CertiFiCates
The most common exam for mastery of the Chinese language is the 
TOCFL (Test of Chinese as a Foreign Language). You will need this 
certificate to be accepted in a master program in any university in 
Chinese. For programs in English you will need IELTS, TOEFL, CAE or 
CPE.

admission requirements 
For most of the master's programs all that is required are your 
documents. In the branches of the British universities there are additional 
requirements – recommendations, a cover letter and an essay.

tuition Fees
The fees in China vary greatly. The most prestigious universities and 
international programs cost around 20 000 Yuan per semester. This 
equals roughly 4000-5000 Bulgarian Levs. The common Chinese 
universities are significantly cheaper – with prices relative to the 
Bulgarian universities. 

living expenses
The standard of life in China is considered lower than the Bulgarian, but 
we should not forget that China is a land of contrasts. A huge part of the 
Chinese population is indeed very poor, despite the economic growth in 
recent years. At the same time there’s a big middle class forming, whose 
lifestyle doesn’t differ from that of the European people..

Funding options
Finding a job in China is… difficult for a foreigner. However the taxes are 
bearable for most Bulgarian people. Most of our students in the „Empire 
under Heaven” arrive there on an arrangement between Bulgarian and 
Chinese universities that take care of a big part of their expenses.

геОграфска  
спраВка
столица Пекин  
официален език китайски
регионални  
езици монголски,    
 тибетски,    
 уйгурски и други
население 1 350 695 000
площ 9 596 961 km2

валута китайски юан (CNY)
климат от субтропичен на   
 юг до умерен на север

пОлеЗни  
ВръЗки

useFul links
www.edu.cn

www.chineseculture.about.com
www.csc.edu.cn

www.china.world-education.bg 

срОк на Обучение
Магистърските програми се провеждат в рамките на 1 или 2 ака-
демични години. 

еЗик на препОдаВане
Основен език на преподаване в повечето китайски висши училища 
е т. нар. мандарин. Това е стандартизиран вариант на китайския 
език, който иначе се дели на множество диалекти. През последни-
те 20 години бяха открити няколко филиала на британски  универ-
ситети, където обучението се провежда на английски език. Някои 
от най-известните сред тях са Ливърпул, Нотингам и Куин Мери. 

еЗикОВи сертификати
Най-разпространеният изпит за проверка на познанията по китай-
ски език е т.нар. TOCFL (Test of Chinese as a Foreign Language). Той 
ще ви бъде необходим за прием в магистърска програма на китай-
ски език във всеки университет. За програми на английски език ще 
ви трябват IELTS, TOEFL, CAE или CPE. 

услОВия За приеМ
Приемът в повечето магистърски програми се извършва само по 
документи. Във филиалите на британските университети има и 
допълнителни изисквания – препоръки, мотивационно писмо и есе. 

такси
Таксите в Китай варират в големи интервали. Най-престижните 
университети и международни програми струват около 20 000 
юана на семестър. Това се равнява на около 4000-5000 български 
лева. Университетите за масово образование на китайски език са 
значително по-евтини – на цени, сравними с българските. 

услОВия За жиВОт В страната
Жизненият стандарт в Китай се смята за по-нисък от този в 
България, но не трябва да забравяме, че това е голяма страна, 
изпълнена с контрасти. Огромна част от населението на Китай 
наистина живее много бедно, въпреки икономическото развитие 
в последните години. Същевременно се създава голяма градска 
средна класа, чийто начин на живот не се отличава от този на 
европейците. 

Варианти За финансиране
Намирането на работа в Китай е... трудна работа за чужденец. За 
сметка на това таксите не са непосилни за повечето българи. По-
вечето наши студенти в „Поднебесната империя” пристигат там 
по спогодби между отделни български и китайски университети, 
които им покриват и голяма част от разходите.  
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ЯпониЯ
Japan

FaCts
capital Tokyo  
official language Japanese
population 126 659 683
area 377 944 km2

currency Japanese yen (JPY)
climate Mild oceanic

duration
Just like in many other countries, the master's courses are either 1 or 2 
years long. The duration depends on the bachelor specialization of the 
candidate, as well as the university’s requirements.

language
The only official language in the Japanese educational system is 
Japanese and this of course applies to the master's courses as well.

language CertiFiCates
The main certificate exam for Japanese is called JLPT (Japanese 
Language Proficiency Test). The test consists of 5 parts and is often 
referred to as one of the most difficult certificate exams.

admission requirements 
Applying for a master's course is done by documents. You have to present 
your bachelor diploma (translated to Japanese and legalized) and to fill 
application forms. The private universities are very autonomous and this 
allows for varying acceptance conditions. 

tuition Fees
Nearly 80 per cent of the colleges in the land of the rising sun are private 
which means only one thing – higher fees. The standard fee in a private 
college is around 6500 to 10 000 dollars.

living expenses
Perhaps the biggest expense in Japan is travelling. We’re not talking 
only about flying to and from Bulgaria. The problem is also the difficult 
transport in the crowded Japanese cities.

Funding options
There are many options for scholarships and student loans. The criteria 
may vary – from social status to success in the field of study.

геОграфска  
спраВка
столица Токио  
официален език японски
население 126 659 683
площ 377 944 km2

валута японска йена (JPY)
климат умерено-океански

срОк на Обучение
Както в много други държави, магистърските програми в Япония 
отнемат по 1 или 2 академични години. Периодът зависи от бака-
лавърската специализация на кандидата, както и от изискванията 
на университета.

еЗик на препОдаВане
Единственият официален език в образователната система на 
Япония е японският и това – разбира се – важи и за магистърските 
програми. 

еЗикОВи сертификати
Основният сертификатен изпит за владеене на японски език се 
нарича JLPT (Japanese Language Proficiency Test). Тестът се разделя 
на 5 нива и често е определян като един от най-трудните серти-
фикатни изпити. 

услОВия За приеМ
Приемът за магистърска степен се извършва по документи. Тряб-
ва да представите бакалавърската си диплома (преведена на япон-
ски език и легализирана) и да попълните формуляри за кандидат-
стване във висшето училище. Частните университети се ползват 
с широка академична автономия, която им позволява да поставят 
и различни условия за прием.

такси
Почти 80 процента от висшите училища в „Страната на изгря-
ващото слънце" са частни, което може да означава само едно – 
по-високи такси. Стандартната такса в частен университет се 
движи в порядъка от 6500 до 10 000 долара. 

услОВия За жиВОт В страната
Може би най-големият разход, с който се свързва животът в 
Япония, е пътуването. Не говорим само за самолетните билети 
от и до България. Проблем е и самият транспорт в претъпканите 
японски мегаполиси. 

Варианти За финансиране
Има множество варианти за стипендии и студентски заеми. Кри-
териите за отпускането им могат да бъдат различни – от социал-
ния статут на студентите, до постигнатия академичен успех.

пОлеЗни  
ВръЗки

useFul links
www.jlpt.jp/e/

www.studyjapan.go.jp
www.jasso.go.jp

www.g-studyinjapan.jasso.go.jp
www.japan-guide.com



7474 ЮжнА корЕЯ
soUTH Korea

FaCts
capital Seoul  
official language Korean
population 50 219 669
area 100 210 km2
currency South Korean won 

(JPY)
climate temperate

duration
Master's courses are either one or two years long depending on the 
university and subject of choice, as well as previous knowledge.

language
The main teaching language is Korean but there are many courses in 
English. A number of  Korean universities partner American ones.

language CertiFiCates
Knowledge of Korean is validated through the TOPIK (Test of Proficiency 
in Korean) exam. The best exams in English are IELTS or TOEFL. 
Because South Korea leads a policy of simplification regarding accepting 
foreign students a high level in the respective language is rarely 
obligatory in the beginning of the course.

admission requirements 
Acceptance conditions in courses in English most often in the same mold 
as those in American universities. As well as the standart baccalaureate 
and application form you may sometimes need a cover letter, at least 
two letters of recommendation from teachers, a resume  and even a 
professional portfolio. Naturally all of this varies depending on you subject 
of choice. 

tuition Fees
Tuition fees in state universities are usually in the region of 4000 dollars. 
As you probably already suspected they are dramatically higher in private 
establishments. They range from 6500 to over 10 000 dollars.

living expenses
The standart of life in Korea fluctuates between the different regions. This 
could probably be argued for every country, but the differences here are 
especially drastic. Seoul for example is among the most expencive cities 
in Asia and the monthly cost of life could exceed 1500 BGN.
Unlike their Japanese neighbours Koreans are far more open towards 
foreigners. If you find yourself in the company of younger people, there 
would hardly be any cultural differnce.

Funding options
It is possible to obtain a scholarship. As everything in Korean universities 
though, the competition is fierce. Finding a part time job is relatively easy, 
ulike combining it with your curriculum.

геОграфска  
спраВка
столица Сеул  
официален език корейски
население 50 219 669
площ 100 210 km2

валута корейски вон (JPY)
климат умерено-континентален

пОлеЗни  
ВръЗки

useFul links
www.studyinkorea.go.kr

www.english.visitkorea.or.kr

срОк на Обучение
Магистърските програми отнемат по една или две години, в зависи-
мост както от желания от вас университет и специалност, така и 
от предходните ви квалификации. 

еЗик на препОдаВане
Основният език на преподаване е корейският, но се предлагат и мно-
жество програми на английски език. Много корейски университети 
поддържат тесни партньорски връзки с американски висши училища.

еЗикОВи сертификати
Познанията по корейски език се удостоверяват с теста TOPIК (Test 
of Proficiency in Korean). Най-подходящите сертификати са IELTS или 
TOEFL. Южна Корея има политика за улеснен прием на чуждестранни 
студенти и не изисква високо ниво по съответните езици в началото 
на обучението.

услОВия За приеМ
Изискванията за прием в програми на английски език като цяло след-
ват образеца на американските университети. Освен стандартни-
те диплома за бакалавърска степен и апликационна форма,  често 
могат да ви потрябват и мотивационно писмо, поне две препоръки 
от преподаватели, автобиография и дори професионално портфолио. 
Разбира се, всичко това може да варира според желаната от вас 
специалност. 

такси
В държавните университети таксите за обучение се движат около 
4000 долара. Както вероятно се досещате – в частните те са 
чувствително по-високи. Започват от около 6500 долара, но могат да 
достигнат и над 10 000 долара. 

услОВия За жиВОт В страната
Жизненият стандарт в Корея се различава в зависимост от област- 
та, в която се намирате. Това вероятно може да се каже за всяка 
държава, но разликите в тази страна са особено видими. Сеул, напри-
мер е един от най-скъпите градове в Азия и месечната издръжка там 
може да излезе и над 1500 лева. 
За разлика от съседите си в Япония, корейците са доста по-отворен 
към чужденците народ. Ако попаднете в компанията на млади хора, 
то едва ли бихте забелязали някакви сериозни културни различия. 

Варианти За финансиране
Възможно е да получите стипендия за следването си от висшето си 
училище. Както всичко в корейските университети обаче – и стипен-
диите са обект на жестока конкуренция. Намирането на работа в 
страната не е трудно, но комбинирането ú с образованието е. 



СингАпур
singapore

FaCts
capital Singapore)
official language English, 

Mandarin, Malay, Tamil
population 5 399 200
area 716 km2

currecny Singapore 
dollar (SGD)

climate Tropical

duration
Singapore‘s educational system is a mixture of British and East Asian 
higher education traditions. That is why you may come across master's 
courses that are one, two or even two and a half years in lenght. This 
varies depending on the university and the subject of choice. There are 
branches of Chinese, Japanese and British univerities in Singapore.

language
Even though Sinagpore has four official languages subjects are taught 
almost exclusively in English. This is hardly a cause for alarm for most 
Bulgarians, seeing as how there are probably few fluent in Mandarin, 
Tamil or Malay.

language CertiFiCates
It is best to obtain a language certificate such as IELTS or TOEFL in 
preparation for a course in English. If you already have a different 
certificate such as Cambridge English, PTE etc. it is advisable to contact 
the university of interest directly. Even though they are not mentioned 
explicitly in the respective sites, they may still be accepted.  

admission requirements 
As most other East Asian countries Singapore also has a very strict policy 
towards foreigners who intend to live there. Applicants should register in 
the Ministry of Education as well as in the Ministry of Foreign Affairs in 
Singapore. In the universities themselves applicants are accepted almost 
exclusively based on their application documents.

tuition Fees
The price of master's courses varies between 5000 and 20 000 USD a 
year.

living expenses
In reality Singapore is a city-state situated on a not particularly large 
island. It is no surprise then that due to this it is one of the most densely 
populated countries in the world. Overcrowded streets and enormous 
traffic jams are a common and perpetual site. However, living costs are 
similar or even lower than many a popular educational destination in the 
USA and Europe.

Funding options
The Singapore government grants a limited number of scholarships for 
foreign students. Some universities also subsidize students with a loan or 
scholarship.

геОграфска  
спраВка
столица Сингапур 
 (град-държава)
официален език английски, китайски,   
 малайски, тамилски
население 5 399 200
площ 716 km2

валута сингапурски долар (SGD)
климат тропически

срОк на Обучение
Образователната система на Сингапур представлява комбинация от 
британските и източно-азиатски традиции във висшето образование. 
По тази причина може да попаднете на магистърски програми от по 
една, две или дори две и половина години. Това зависи както от специ-
алността, така и от висшето училище. В Сингапур работят филиали 
на китайски, японски и британски университети.

еЗик на препОдаВане
Макар Сингапур да има четири официални езика, висшето образование 
се преподава почти изцяло на английски език. Това едва ли е притес-
нително за повечето българи, тъй като у нас едва ли има много хора, 
които да владеят свободно китайски, тамилски или пък малайски език.

еЗикОВи сертификати
За обучение на английски език е добре да се ориентирате към меж-
дународен сертификат като IELTS или TOEFL. Ако притежавате друг 
сертификат - например Cambridge English, PTE и т.н. - най-добре се 
свържете с висшето училище, от което се интересувате. Макар да ги 
няма изрично споменати на уебсайтовете на повечето местни универ-
ситети, има възможност за приравняване. 

услОВия За приеМ
Подобно на повечето източно-азиатски държави, Сингапур има строги 
политики спрямо чужденците, които планират да се заселят в страна-
та. Желаещите да се обучават в страната трябва да се регистрират 
както във външното, така и в образователното министерство. В 
самите университети приемът за магистърски програми (почти без 
изключение) се провежда само по документи.  

такси
Цената на магистърските програми варира между 5000 и 20 000 щат-
ски долара на година. 

услОВия За жиВОт В страната
Сингапур всъщност е град-държава, който се намира на един не 
особено голям остров. Не е изненадващо, че това го прави една от най-
гъсто населените държави в света. Пренаселените улици и огромните 
задръствания са денонощно явление. Цената на живота обаче е срав-
нима или дори по-ниска от тази в някои от популярните образователни 
дестинации като САЩ или Великобритания. 

Варианти За финансиране
Правителството на Сингапур отпуска стипендии за ограничен брой 
международни студенти. Отделните висши училища също имат прак-
тиката да субсидират студентите си със стипендия или заем. 

пОлеЗни  
ВръЗки

useFul links
www.smu.edu.sg

www.study-singapore.in
www.mycollegesabroad.com/country/singapore

75



76 иЗрАЕЛ
israel

FaCts
capital Jerusalem  
official language Hebrew, 

Arabic
regional languages Idish, 

Ladino, Armenian, Russian
population 8 146 300
area 20 770 km2

currency Isreali new shekel (ILS)
climate Semi-arid

duration
Master's courses are either one or two years in lenngth. 

language
The official languages in the country are Hebrew and Arabic, though 
English is spoken by many Israeli. Immigrants from the former USSR most 
often speak Russian. Courses in all four languages can be found, most 
often in Hebrew though. 

language CertiFiCates
Hebrew is a rare language so practically all higher education 
establishments that welcome foreign students also have courses in 
English. Some of the most common certificates accepted in Israel are 
TOEFL and IELTS.

admission requirements
Applying for master's courses is done by documents or with the help of 
additional exams. Israli universities are known for their strict selection 
principles.

Fees
Master courses for foreign students in elite Israeli unversities can be 
extremely expencive – between 15 000 and 17 000 euro for the entire 
course. It is encouraging that there are options for deferred payment as 
well as student credits.

living expenses
The constant  emergency situation and threat of terrorist attacks have a 
negative impact on living conditions in the country. While elite universities 
are far from the war zones, security measures are global in nature and 
affect all parts of Israel. Financially, around 1000 euro monthly should be 
enough to secure you a reasonable standard of life.
It is worth remembering that Israel leads a policy encouraging people of 
jewish descent to relocate there so it would be worthwhile to mention this 
as it will provide you with aid in the search for accommodation and work.

Funding options
The Israeli Ministry of foreign affairs has signed a treaty with Bulgaria 
(and around 20 other countries) that allows applicants to strive for 
subsidies and scholarships. Achieving that goal is no easy task though.
Universities often offer scholarships for high-achieving students as well 
as students from families with very low income. You should check if these 
scholarships can also be granted to international students.

геОграфска  
спраВка
столица Йерусалим
официален език иврит, 
 арабски
регионални  
езици идиш, ладино, 
 арменски, руски
население 8 146 300
площ 20 770 km2

валута израелски шекел (ILS)
климат полупустинен

пОлеЗни  
ВръЗки

useFul links
www.studyinisrael.org

www.mfa.gov.il
www.che.org.il

срОк на Обучение
Магистърските програми продължават по 1 или 2 академични години. 

еЗик на препОдаВане
Официалните езици в страната са иврит и арабски, но английски-
ят се говори от голяма част от жителите на Израел. Преселни-
ците от територията на бившия СССР пък най-често говорят на 
руски език. Учебни програми има и на четирите езика, макар иврит 
безспорно да доминира. 

еЗикОВи сертификати
Иврит е рядък език и практически всички висши училища, които се 
целят към международни студенти предлагат програми на англий-
ски език. Някои от най-разпространените сертификати, които се 
признават и в Израел, са ТОЕFL и IELTS. 

услОВия За приеМ
Кандидатстването за магистърски програми се извършва по доку-
менти или с допълнителни изпити. Израелските университети имат 
славата на много селективни висши училища с ограничен прием. 

такси
Магистърските програми за чуждестранни студенти в елитните 
университети в Израел могат да бъдат изключително скъпи – между 
15 000 и 17 000 евро за цялото следване. Положителното е, че има ва-
рианти за разсрочено плащане, както и за студентско кредитиране. 

услОВия За жиВОт В страната
Постоянното извънредно положение и заплахите от терористични 
атаки няма как да не дадат негативно отражение на условията 
за живот в страната. Безспорно, големите университетски цен-
трове се намират далеч от конфликтните територии, но въпреки 
това мерките за сигурност са повсеместни. Що се отнася до 
финансовата страна на живота – около 1000 евро (включващи наем 
на жилище) биха ви стигнали за приличен живот в страната. 
Впрочем, Израел има политика за привличане на хора от еврейски 
произход - ако имате такъв, ще получите помощ и с намирането на 
жилище и на работа.

Варианти За финансиране
Външното министерство на Израел има споразумение с България 
(и с още около 20 държави) , което отваря вратите на кандидат-
магистрите за субсидии и стипендии. Включването в такава про-
грама обаче не е лесна задача. Университетите често предлагат 
стипендии за отлични студенти, както и за такива от социално 
слаби семейства. Трябва да проверите дали тези стипендии ва-
жат и за международни студенти.
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KaTar
qaTar

FaCts
capital Doha  
official language Arabic
population 2,155,446
area 11 571 km2

currency Qatari Riyal (QAR)
climate Desert

duration
Master's courses vary in lenght between one and two years.

language
Even though the only official language in Qatar is Arabic practically all 
universities in the country also teach in English. This is because almost 
all higher education establishments were founded in the last 30 years as 
joint operatios of British and American universities. Foreign curriculums 
are being employed and a large part of the lecturers are also foreign. 
Religious subjects are the exception – the only teaching language there 
is Arabic.

language CertiFiCates
Should you apply for a course taught in Arabic you will be able to prove 
your knowledge with the ALPT (Arabic Language Proficiency Test) exam. 
For courses taught in English Cambridge English, TOEFL and IELTS 
certificates are most often accepted.

admission requirements 
American universities influence their Qatari counterparts very heavily in 
most aspects and their acceptance process is no exception. Often there 
are online interviews, motivational essays and letters of recommendation 
from at least two teachers involved. 

tuition Fees
Perhaps you'd think that a country as ripe with oil as Qatar would have 
no need for significant fees? And you'd be right... if you were born there. 
The state finances the entire education of local students even in private 
establishments. Foreigners though are forced to pay a hefty fee in the 
region of 20 000 dollars a year.

living expenses
Life in the Persian gulf is probably rather different that what you are used 
to in Bulgaria. Qatar is one of the very few remaining absolute monarchies 
where the emir's word is law. Its society  is rather conservative and 
reclusive despite considerable investments in education and their 
luxurious lifestyle. The monthly rent of a small apartment in Doha exceeds 
1 300 dollars and daily expences reach up to 100 dollars. Life in Qatar is 
definetly not for everyone.

Funding options
If you're a woman you could marry a Qatari, convert to Islam, change 
your name and have your education paid for you... though that seems 
a bit excessive. Universities can reduce  their fees in some cases but 
there is no centralized financial aid system. It is best to consult with the 
universities of interest. 

геОграфска  
спраВка
столица Доха  

официален език арабски

население 2 155 446

площ 11 571 km2

валута катарски риал (QAR)

климат пустинен

срОк на Обучение
Магистърските програми продължават по 1 или 2 академични години.

еЗик на препОдаВане
Официалният език в Катар е само арабски, но практически всички 
университети в страната водят обучението си и на англий-
ски език. Причината за това е, че почти всички висши училища са 
създадени през последните 30 години, като съвместни проекти на 
американски и британски университети. Катарците са възприели 
западните учебни програми, а и голяма част от университетските 
преподаватели също са чужденци. Религиозните специалности са 
изключение – там студентите се обучават само на арабски език. 

еЗикОВи сертификати
Ако кандидатствате за програма на арабски език, ще можете 
да удостоверите познанията с изпита ALPT (Arabic Language 
Proficiency Test). За програмите на английски език най-често се  
признават Cambridge English, ТОЕFL и IELTS.  

услОВия За приеМ
Катарските висши училища са силно повлияни от американската 
образователна система и това се отразява и в процеса по прием. 
Често се провеждат интервюта онлайн, предават се мотивацион-
ни есета и препоръки от поне двама преподаватели.

такси
Може би очаквате, че богата на петрол държава като Катар няма 
нужда от кой знае какви такси. Това е така... ако сте катарци. 
Държавата покрива обучението им дори в частните универси-
тети. За чужденците обаче таксите са сериозни – около 20 000 
долара на година.  

услОВия За жиВОт В страната
Животът в Персийския залив е доста по-различен от този, с който 
вероятно сте свикнали в България. Катар е една от малкото 
останали абсолютни монархии, където думата на емира е закон. 
Обществото пък – въпреки големите инвестиции в образование и 
лукса, в които живее – остава доста консервативно и затворено.
Наемането на скромен апартамент в столицата Доха излиза над 
1300 долара, а дневните разходи стигат около 100 долара. Живо-
тът в тази държава определено не е за всеки. 

Варианти За финансиране
Ако сте жена може, да се ожените за катарец, да приемете исля-
ма, да си смените името и да получите безплатно образование... 
но това изглежда като твърде екстремен вариант. Университети-
те предлагат отстъпки от таксите си, но няма централизирана 
система за стипендии.

пОлеЗни  
ВръЗки

useFul links
www.masterstudies.com/Qatar/

www.gooverseas.com/study-abroad/qatar



7878 оАЕ
Uae

FaCts
capitol   Abu Dhabi  

official language   Arabic
population   9,205,650

area   83,600 km2

currency   UAE dirham (AED)
climate   desert

duration
Master's courses have a duration of one or two academic years. 

language
Courses are generally taught in both Arabic and English, but some 
branches of western universities teach exclusively in English. 

language CertiFiCates
If you are applying for a course in Arabic you will be able to certify your 
knowledge with the ALPT exam (Arabic Language Proficiency Test). 
For courses in English the most often acknowledged certificates are 
Cambridge English, TOEFL and IELTS.

admission requirements
There are few local students in the UAE so universities are fairly 
open towards foreign students. Most come from the Arab world and 
Asia, though accpetance conditions are not too difficult to meet. Even 
knowledge in Arabic is no longer mandatory.
Applications for master courses are purely based on documents, though 
some universities have interviews and short tests in store for applicants. 
Standard documents – Baccalaureate, photos, language certificates, etc. 
– are naturally also necessary.

tuition Fees
Yearly tuition fees in the UAE vary wildly – between 50 000 and 90 000 
dirham. That eqates to roughly 25 000 to 35 000 BGN.

living expenses
Like the other Arab countries from the Persian gulf the UAE are incredibly 
rich and very culturally different form Europe. Islam is the dominating 
religion and all who live there must live by the country's conservative ways 
regardless of their origin.
Life in huge metropolises such as Abu Dhabi or Dubai is hectic and very 
dull in the countryside. There is are also few people there – 90% of the 
population lives on the shores of the Persian gulf.

Funding options
There are many additional funding opportunities. It is advisable to read 
through the easily locatable „Tuition and Scholarships“ section of most 
universities' sites. Scholarships vary in many aspects though most 
universities offer them.

геОграфска  
спраВка
столица Абу Даби

официален език арабски

население 9 205 650

площ 83 600 km2

валута арабски дирхам (AED)

климат пустинен

пОлеЗни  
ВръЗки

useFul links
www.arabiancampus.com

срОк на Обучение
Магистърските програми продължават по 1 или 2 академични години.

еЗик на препОдаВане
Обучението се провежда на арабски и английски език, а в някои 
филиали на западни университети – изцяло на английски. 

еЗикОВи сертификати
Ако кандидатствате за програма на арабски език, ще можете 
да удостоверите познанията с изпита ALPT (Arabic Language 
Proficiency Test). За програмите на английски език най-често се при-
знават Cambridge English, ТОЕFL и IELTS.  

услОВия За приеМ
В Емирствата няма достатъчно местни младежи, които да запълнят 
местата в университетите, затова те са отворени към чуждес-
транни студенти. Повечето идват от Арабския свят и Азия, но 
изискванията за прием не са прекалено високи.  
Вече дори не се изисква и владеене на арабски език. 
За магистратурите се кандидатства по документи, макар и някои 
висши училища да провеждат интервюта и кратки тестове с 
кандидатите. Освен това трябва да си подготвите стандартните 
документи – бакалавърска диплома, снимки, езиков сертификат и т.н.

такси
Годишните такси за образование в университетите в ОАЕ се движат 
в много широки граници – между 50 000 и 90 000 дирхама. Това се 
равнява на около 25 000 до 35 000 хиляди лева.

услОВия За жиВОт В страната
Подобно на другите арабски страни от Персийския залив, и ОАЕ 
са невероятно богати и много различни в културно отношение от 
Европа. Ислямът е доминиращата религия и всички живеещи там – 
независимо от произхода си – трябва да спазват консервативните 
порядки. Животът в огромните мегаполиси като Абу Даби и Дубай 
е забързан и много скъп, а в провинцията пък почти няма какво да 
се прави. Няма и много хора – 90 процента от населението живее 
по крайбрежието на Персийския залив. 

Варианти За финансиране
Има множество възможности за финансиране. Обърнете внимание 
на секцията „Tuition and Scholarships”, която се намира лесно на 
сайтовете на повечето висши училища. Условията и размерът на 
въпросните стипендии са различни, но повечето  университети 
предлагат подобни възможности.  
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language:
English

exam inFormation
The Cambridge English exams are renown and accepted in schools, 
universities, government institutions and private companies around the 
world. Successfully taking a Cambridge exam gives you an internationally 
recognized certificate, proving your proficiency in English.

results
The results of the written exam become known four to six weeks after 
the day of the exam. The results of the exam made on computer are 
announced about two weeks after the exam.
If you have passed the exam you will be able to take your certificate about 
three weeks after the results are announced. For the exams made on 
computer the certificates will be available within two weeks of announcing 
the results.

taking the exam
Reading and Use of English (Part 1) – The candidates must demonstrate 
knowledge and proficiency in the language by completing tasks on 
morphological, syntactical and text level.
Writing (Part 2) – Two texts are required in the form of a letter, an article, 
an essay, an application, a formal request or a report. Each of the texts 
must be between 300 and 350 words.
Listening (Part 3) – You must demonstrate an understanding of the author 
positions and recognize nuances in the verbal communication. 
Speaking (Part 4) - This part is taken with a partner, or in a group of 
three.

test Centers in Bulgaria
Blagoevgrad
Varna
Veliko Tarnovo
Plovdiv
Ruse
Stara Zagora
Sofia
*In case the people in a group for a given exam are not enough, the 
candidates may be redirected to a different location 

еЗик: 
Английски език

инфОрМация За иЗпита
Изпитите на Университета Кеймбридж за оценяване на английски 
език - Cambridge English, са престижни и се приемат от училища, 
университети, държавни организации и частни компании в цял свят. 
Успешното представяне на изпит на Кеймбридж ви носи междуна-
родно признат сертификат, който показва нивото ви на владеене на 
английски език.

реЗултати
Резултатите от хартиения вариант на изпитите се получават 
в рамките на четири до шест седмици след датата на писме-
ната част от изпита. Резултатите от компютърния вариант на 
изпитите се обявяват около две седмици след датата на писмената 
част от изпита. Ако сте преминали изпита успешно, ще можете да 
вземете своя сертификат около три седмици след публикуването на 
резултатите. Сертификатите от компютърния вариант на изпи-
тите се издават не по-късно от две седмици след публикуването на 
резултатите. Ако сте се регистрирали чрез езикова школа или учили-
ще, сертификатът ще бъде изпратен на тях. Ако сте се регистрира-
ли индивидуално, ще получите имейл с покана за получаване. 

прОВеждане на иЗпита
Четене и употреба на езика (Модул 1) - Кандидатите трябва да 
демонстрират знания и контрол над системата на езика като из-
вършват редица задачи на морфологично, синтактично ниво, както 
и на ниво текст.  
Писане (Модул 2) – Изискват се два текста от типа: писмо, ста-
тия, есе, молба, доклад. Всеки от текстовете трябва да е с обем 
от 300-350 думи.  
Слушане (Модул 3) – Важно е да демонстрирате усет за авторова-
та позиция и отношение в слушаната реч.  
Говорене (Модул 4) – Този модул се преминава с друг кандидат или 
група от трима изпитвани.   

тестОВи центрОВе В българия
Благоевград 
Варна
Велико Търново
Пловдив
Русе
Стара Загора
София
*Ако в някой град не се събере достатъчно голяма група за даден 
изпит, кандидатите могат да бъдат пренасочени другаде. 

CaMBridge  
englisH

european FrameWork oF 
reFerenCe For languages

Cambridge English: First – В2
Cambridge English: Advanced – С1

Cambridge English: Proficiency – С2

ОбщОеВрОпейската  
еЗикОВа раМка:
Cambridge English: First – В2  

Cambridge English: Advanced – С1 

Cambridge English: Proficiency – С2
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language:
English

exam inFormation
As one of the most popular English language exams, TOEFL (Test of 
English as a Foreign Language) tests the level of comprehension and 
use of English. The certificate that you get after taking the exam serves 
as a proof of your competence in English when applying in a college or 
another institution. 
More than 8500 colleges and institutions in over 130 countries including 
the USA, Canada, Australia and Great Britain accept this exam.

results
The best grade in TOEFL iBT is 120 points and each of the four parts 
is graded from 0 to 30 points. The result doesn’t determine whether you 
pass or fail but instead show the level of competence in English. You may 
take the tests as many times as you like to achieve the necessary result, 
but not more than once per week.
The results are published in 15 days after taking the exam and can be 
seen online, received per mail or directly sent to the college where you 
apply. They are valid for two years.

taking the exam
TOEFL is taken in two way – on paper and on a computer. Since a few 
years back there is a third option – TOEFL iBT (Internet-based testing).
The exam consists of four parts-reading, writing, speaking and listening. 
The whole exam is held in one day and goes on for around 4 and a half 
hours. The durations of the parts are as follows:

Reading – 60-80 minutes
Listening – 60-90 minutes
Speaking – 20 minutes
Writing – 50 minutes

test Centers in Bulgaria
Blagoevgrad
Burgas
Varna
Gotse Delchev
Plovdiv
Sofia
Veliko Tarnovo
In some cities there are more than one test center. You choose the center 
when registering for the exam.

еЗик: 
Английски език

инфОрМация За иЗпита
Като един от най-популярните английски езикови изпити, TOEFL 
(Test of English as a Foreign Language) тества нивото на разбиране и 
използване на английски език. Сертификатът, който се получава след 
полагане на изпита, служи като удостоверение за владеенето на 
английски език, когато това е нужно за прием във висше училище или 
пред други институции. Повече от 8500 висши училища и институции 
в над 130 държави, сред които САЩ, Канада, Австралия и Великобри-
тания,  признават този изпит.

реЗултати
Резултатите от хартиения вариант на изпитите се получават 
в рамките на четири до шест седмици след датата на писме-
ната част от изпита. Резултатите от компютърния вариант на 
изпитите се обявяват около две седмици след датата на писмената 
част от изпита. Ако сте преминали изпита успешно, ще можете да 
вземете своя сертификат около три седмици след публикуването на 
резултатите. Сертификатите от компютърния вариант на изпи-
тите се издават не по-късно от две седмици след публикуването на 
резултатите. Ако сте се регистрирали чрез езикова школа или учили-
ще, сертификатът ще бъде изпратен на тях. Ако сте се регистрира-
ли индивидуално, ще получите имейл с покана за получаване. 

прОВеждане на иЗпита
TOEFL се полага по два начина – на хартия и на компютър. От 
няколко години той има и интернет базирана версия TOEFL iBT  
/Internet-based testing/.
Изпитът съдържа 4 секции: четене, писане, говорене и слушане. 
Държи се в рамките на един ден и продължава около 4 часа и поло-
вина. Ето как преминава по секции: 
Четене: продължителност - 60-80 минути
Слушане: продължителност 60-90 минути
Говорене: продължителност – 20 минути
Писане: продължителност – 50 минути   

тестОВи центрОВе В българия
Благоевград
Бургас
Варна
Гоце Делчев
Пловдив
София
Велико Търново
В някои градове има повече от един тестов център. Изборът на 
тестов център става при регистрацията за теста.

Toefl

european FrameWork oF 
reFerenCe For languages

Depending on the result

ОбщОеВрОпейската 
еЗикОВа раМка:
В зависимост от резултата
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language:
English

exam inFormation
The American test GMAT is among the most difficult academic 
challenges facing applicants for  the world-renowned MBA course in 
English. Completing a master's course in Business Administration (MBA) 
is considered to be a universal segway to a successful international 
management career. GMAT is used in the evaluation of applicants for over 
4800 programms in more than 1500 universities in 83 countries, among 
which – Bulgaria. The test was created in 1954 and is managed by the 
neoeconomic organization The Graduate Management Admission Council. 
GMAT is the first and only standardised test that evaluates candidates for 
educational programms in the sphere of business and management.

results
The grading method of GMAT is slightly unorthodox. Points from the 
quantitive and verbal component range from 200 to 800 in accordance 
with the number of the candidate's correct answers. The written and 
analytical component plays no role in the final result,  receiving its own 
grade.
The point total is rounded off to the nearest multiple of 10 (for example: 
540, 550, 560 etc.). As of 2014 the average grade, achieved by candidates 
from around the world is around 540.

taking the exam
GMAT consists of four components. Their names will probably seem 
somewhat unconventional to those acquainted with other testing systems: 
analytical written exam, integrated reasoning, quantitative component and 
verbal component. The total duration of the exam is three hours, though 
candidates should bare in mind that there are planned pauses that may 
prolong this.

test Centers in Bulgaria
Sofia
 

еЗик: 
Английски език

инфОрМация За иЗпита
Американският тест GMAT е едно от най-сериозните академични 
препятствия пред кандидатите за обучение на английски език за све-
товно известната степен MBA. Обучението в програми за степен 
Магистър по бизнес администрация (МВА) се смята за почти универ-
сален ключ към успешна международна управленска кариера. GMAT се 
ползва при оценяване на кандидатите за над 4800 програми в повече 
от 1500 университета в 83 държави, сред които и България. Тестът 
е създаден през 1954 г. и се администрира от нестопанската орга-
низация The Graduate Management Admission Council. GMAT е първият и 
единствен стандартизиран тест, създаден за подбор на кандидати 
за обучение в областта на бизнеса и управлението.

реЗултати
Методът на оценяване на GMAT е малко нестандартен. Оценките 
от количествения и вербален компонент се движат в интервал 
от 200 до 800 точки, в зависимост от броя верни отговори на 
кандидата. Представянето на писмената и аналитичната част на 
изпита, не се включва в крайният резултат, а получават отделна 
оценка. 
Самата скала за оценяване пък се движи през 10 точки (например: 
540, 550, 560 и т.н.) Към 2014 година средната оценка, която са 
получили всички явили се на изпита от цял свят е около 540.

прОВеждане на иЗпита
GMAT се състои от четири компонента. Имената им вероятно 
ще се видят малко нестандартни за запознатите с други изпити: 
аналитичен писмен изпит, интегрирани разсъждения, количествен 
компонент и вербален компонент. Общото времетраене на изпита 
е три часа и половина, но кандидатите трябва да си отделят поне 
четири часа, защото има и почивки.   

тестОВи центрОВе В българия
София

gMaT

european FrameWork oF 
reFerenCe For languages

Framework does not apply to this exam

ОбщОеВрОпейската  
еЗикОВа раМка:
Не е приложимо
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language:
English

exam inFormation
GRE® Revised General Test is a standardised test, often required by 
higher educational establishements during the application for Master, 
Doctorate or MBA courses. 

results
The verbal and quantitative section evaluation scale is from 130 to 170 
points. The written portion receives a grade between 0 and 6. Rather 
often during the application process for Master courses most importance 
is attached to the verbal and mathematical portion of GRE.
The option ScoreSelectSM  allows you to choose which results should 
be sent to establishments of your choise. Results are valid for five years 
though universities prefer more recent ones.

taking the exam
GRE Revised General Test consists of three sections – verbal expression, 
mathematical thinking and analytical writing. Candidates are allowed to 
skip questions and revisit them at a later stage in order to give or correct 
their answer within the same section. This gives you the opportunity to be 
flexible and to bring your own strategy and style to the exam. 

GRE research shows that the chance to correct your answers 
is of great help to applicants.

test Centers in Bulgaria
Sofia (computer based)
Varna (paper based)

еЗик: 
Английски език

инфОрМация За иЗпита
GRE® Revised General Test е стандартизиран тест, който често се 
изисква от висши учебни заведения при кандидатстване за магис-
търски, докторски или MBA програми.

реЗултати
Скалата за оценяване на вербалната и количествената секция е 
от 130 до 170 точки. Писмената част пък се оценява с резултати 
от 0 до 6. Много често, при кандидатстване за магистърски про-
грами, най-голямо значение се отдава на вербалната и математи-
ческата част на GRE.
Опцията ScoreSelectSM ви позволява да избирате резултатите, 
които ще се изпратят до посочените от вас институции. Резул-
татите важат за 5 години, но университетите предпочитат 
резултатите да са възможно най-скорошни.

прОВеждане на иЗпита
GRE Revised General Test включва три секции – вербално изра-
зяване, математическо мислене и аналитично писане. Кандида-
тите имат право да пропускат въпроси и да се връщат към тях 
по-късно, да променят и да редактират отговорите си – всичко в 
рамките на един раздел. Това ви позволява да бъдете гъвкав и да 
използвате собствена стратегия и стил за полагане на изпита. 
Проучвания на GRE показват, че възможността за промяна на 
отговорите ви помага много.

тестОВи центрОВе В българия
София (електронен вариант)
Варна (хартиен вариант)

gre

european FrameWork oF 
reFerenCe For languages

Framework does not apply to this exam

ОбщОеВрОпейската 
еЗикОВа раМка:
Не е приложимо
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language:
English

exam inFormation
Along with the Cambidge ESOL and TOEFL certificates, this is the third 
most popular English language certificate used in applications for courses 
in English all over the globe.
IELTS (International English Language Testing System) certifies the 
knowledge level in English, coving the entire range of capabilities – from 
beginner to expert. Over 6000 establishments world wide acknowledge 
this certificate, includind universities in the UK, mainland Europe, 
Australia, New Zeeland and North America.
There are two types of IELTS certificates: academic and general training.

results
The grading scale has 9 stepls. There is no „failed“ status:
9 Expert user
8 Very good user
7 Good user
6 Competent user
5 Modest user
4 Limited user
3 Extremely limited user
2 Intermittent user
1 Non-user
0 Did not attempt the test

A grade of 6-6,5 points is sufficient for the acceptance in almost any 
bachelor's course, whereas at least 6.5 points are necessary for admittion 
into a master's course. According to the Common European Framework of 
Reference for Languages results cover levels from A1 to C2

taking the exam
A filled out application form (accessible on the official site), two up-to-
date passport photos with the applicant's name and signature on the 
back, a valid personal ID or Passport and a paid exam fee are necessary 
for an application. Applicants must not be wearing glasses on said photos.
The fee in 2015 was 365 BGN and can be paid at any time during the 
application process in cash or with a credit/debic card. Exams take place 
almost every month and the application process must be finished a month 
and a half befor the exam at the latest.

test Centers in Bulgaria
Sofia
Varna
Burgas

еЗик: 
Английски език

инфОрМация За иЗпита
Наред със сертификатите на Cambridge ESOL и TOEFL, той е тре-
тият от най-популярните английски езикови сертификати, с които 
се кандидатства за обучение в англоезични програми навсякъде по 
света. IELTS (International English Language Testing System) удосто-
верява нивото на владеене на английски език, обхващайки пълната 
скала на възможностите – от напълно начинаещ, до владеещ езика на 
експертно ниво. Този сертификат се признава от над 6000 институ-
ции в целия свят, включително университети във Великобритания и 
континентална Европа, Австралия, Нова Зеландия и Северна Америка.
IELTS може да се полага под два основни типа в зависимост от 
причината, поради която кандидатът иска да учи езика: academic или 
general training, или в по-свободен превод това ще рече – академичен 
или общ английски.

реЗултати
Оценяването става по 9-степенна скала. Няма преминал и непре-
минал, оценките са както следва:
9 - Експертно ниво
8 - Много добре
7 - Добре
6 - Задоволително ниво
5 - Средно ниво

ielTs
european FrameWork oF 

reFerenCe For languages
Ranges between A1 and C2 depending on 

the result 

ОбщОеВрОпейската  
еЗикОВа раМка:
В зависимост от резултатата – от А1 до C2

4 - Ограничено ниво
3 - Твърде ограничено ниво
2 - Слабо ниво
1 - Неползващ езика
0 - Не се е явил на теста

С оценка от порядъка на 6-6.5 точки е възможен прием в почти 
всяка бакалавърска програма, а за прием в магистърска са нужни 
поне 6.5 точки. По Общоевропейската езикова рамка резултатите 
покриват нивата от А1 до С2.

прОВеждане на иЗпита
За записване са необходими попълнен Регистрационен формуляр 
(достъпен на официалния сайт), две актуални паспортни снимки с 
името и подписа ви на гърба, валидна лична карта или паспорт, и 
платена такса за теста. Кандидатите трябва да не носят очила 
на подадените снимки.
Таксата за теста през 2015 г. е 365 лева и може да бъде платена 
по време на регистрацията в брой или с дебитна/ кредитна карта. 
Дати за явяване има почти всеки месец, а регистрацията трябва 
да стане поне месец и половина преди изпита.

тестОВи центрОВе В българия
София
Варна
Бургас

Пловдив
Велико Търново 
Русе

Plovdiv
Veliko Turnovo 
Ruse
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language:
German

exam inFormation
Each part of the exam gets an individual grade. Composing the tests, 
checking and correcting the exam is all handled by the TestDaF Institute.
Application for the exam starts eight weeks prior to the date of the exam 
and goes on for four weeks. During this phase you may cancel your 
application should you decide that you can’t take the exam on this date. In 
this case you will be charged with 15% of the exam fee for administrative 
service. If you cancel your application after the end of the application 
phase you will lose the exam fee.

results
There are three possible grades that show you have passed the exam- 
TDN3, TDN4 and TDN5. Below these levels no certificate is awarded. 
Those who aquire the highest level of  - TDN5 on all components of the 
exam have practically unlimited access to German universities. This result 
is equal to the DSH and also to the Deutcsche Sprachdiplom II.  

exam duration
TestDaF is 3 hours and 10 minutes long without counting the brakes. With 
them the exam goes on for about 5 hours.

taking the exam
The dates and deadlines are given by the TestDaF institute and are 
published on their website. There are four exam each year. For details 
address the licensed centers.

test Centers in Bulgaria
Plovdiv – Proffesional School „Paisii Hilendarski”
Sofia – Technical University and Goethe Institute
Varna – Language Center „Varna”
Veliko Tarnovo – „Saints Cyril and Methodius” 
University of Veliko Tarnovo

еЗик: 
Немски език 

инфОрМация За иЗпита
Всяка част се оценява отделно и резултатите в сертификата се от-
белязват отделно по четирите елемента. Съставянето на задачите, 
проверяването и корекцията се извършват централизирано от Ин-
ститута TastDaF. Записването за даден изпит може да започне около 
осем седмици преди датата на изпита и продължава четири седмици. 
През периода за записването можете и да се отпишете от изпита, 
ако прецените, че нямате възможност да се явите на тази дата. В 
този случай ще ви бъдат удържани 15% от таксата за изпита като 
такса за административно обслужване. Ако се отпишете от изпита 
след като е изтекъл крайният срок за записване, внесената от вас 
сума не се възстановява.

реЗултати
Резултатите намират отражение в три нива, които маркират 
успешно преминатия тест - TDN 3, TDN 4 или TDN 5. Под тези нива 
не получавате сертификат. Достигналите най-високото ниво 
TDN 5 по четирите елемента от изпита, получават неограничен 
достъп до немските вузове. Този резултат се приравнява на DSH 
и към дипломата за владеене на немски език (Sprachdiplom), второ 
ниво (DSD II). 

прОдължителнОст на иЗпита
TestDaf се полага за 3 часа и 10 минути. Тук не са включени почив-
ките. С тях изпитът може да продължи около 5 часа.

прОВеждане на иЗпита
Сроковете и датите се спускат от института TestDaf и се публи-
куват на сайта му. Изпитът се провежда четири пъти в годината. 
За подробности се обръщайте към лицензираните центрове.   

тестОВи центрОВе В българия
Пловдив - ПУ „Паисий Хилендарски“;
София - Технически университет; Гьоте Институт;
Варна - Езиков център „Варна“;
Велико Търново - ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Testdaf

european FrameWork oF 
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ОбщОеВрОпейската 
еЗикОВа раМка:
от B2 до C1
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language:
French

exam inFormation
DELF and DALF are official diplomas, issued by the French Ministry of 
National Education in order to certify foreign candidates' knowledge 
of the French language. DELF and DALF consist of six independent 
diplomas corresponding to the six levels according to the Common 
European Framework of Reference for Languages.

The six diplomas that  DELF and DALF are composed of are completely 
separate so that the candidate can apply for the exam that best mirrors 
their level of knowledge. Each test evaluates four components: oral and 
written comprehension and usage of the language. Exam sessions take 
place twice a year – in February and in June.
The test is not computerised – only paper and a pen can be untilized.

The complete lenght of the test varies form 1,15 to four hours in 
accorance to the applicants' level.

results
The grading system is practically identical for all levels of the exam. 
Each module is worth 25 points; all four – exatly 100. In order to pass 
one must achieve a grade of at least 50, earning a minimum of 5 points 
in each component.

taking the exam
In Bulgaria there are two exam sessions – a winter and a summer 
one. One can register onlyne or in the Language Centre of the French 
Institute. Fees can be paid in cash, card or with a bank transaction.

test Centers in Bulgaria
Sofia 
Varna
Burgas 

еЗик: 
Френски език

инфОрМация За иЗпита
DELF и DALF са официални дипломи, издавани от френското Ми-
нистерство на образованието за удостоверяване на уменията по 
френски език на чуждестранни кандидати. DELF и DALF се състоят 
от 6 независими дипломи, съответстващи на шестте нива според 
Европейската езикова рамка.

Шестте дипломи, които съставляват DELF и DALF, са напълно неза-
висими, така че кандидатът може да се запише направо за изпита по 
свой избор, в зависимост от нивото си. На всяко ниво се оценяват 
четири типа умения: разбиране на устна реч и изразяване на устна 
реч, разбиране на писмена реч и изразяване на писмена реч. Изпитни-
те сесии са два пъти годишно – през месец февруари и през юни.
Не е компютъризиран - работи се на хартия с химикал. 

Общата продължителност на теста зависи от нивото на кандида-
тите - от 1.15 часа (ниво А1) до 4 ч. (ниво С2).

реЗултати
Системата, по която се оценяват остава практически идентична 
за всички нива на изпита. Отделните модули носят по 25 точки – 
четири от тях правят точно 100. За да издържите изпита, трябва 
да имате минимум 50, и освен това -  минимум 5 на всеки от 
отделните компоненти.

прОВеждане на иЗпита
В България се организират две изпитни сесии – зимна и лятна. 
Регистрирането може да се направи през Интернет или в Езиковия 
център на Френския институт. 
Заплаща се в брой, с карта или по банков път.

тестОВи центрОВе В българия
София 
Варна
Бургас

delf/ dalf
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language:
Spanish

exam inFormation
The diplomas for Spanish as a foreign language (DELE) are official 
documents, certifying the level of command of the Spanish language. 
They are issued by the Cervantes Institute on behalf of the Spanish 
Ministry of Education and Science.

The Cervantes Institute in Sofia organizes preparation courses for the 
exams, although attending one is not mandatory in order to take the exam. 
You can find find additional information about DELE at 
www.diplomas.cervantes.es.

results
Results arrive up to three months after the date of the exam. In order 
to pass successfully, you must deal well enough with all the exams 
components. The average success rate for candidates last year was 61 
percent. The diplomas have no expiry date – you can use them for the 
rest of your life. 

taking the exam
The exams consist of four parts, each of which evaluates the general 
understanding of the language.
- Reading
- Listening
- Writing and written communication
- Speaking

test Centers in Bulgaria
Sofia: 
Cervantes Institute
New Bulgarian University

Varna:
4th High school for foreign languages  
„Frederick Joliot-Curie"

Veliko Tarnovo:
„St. Cyril and St. Methodius” 
University of Veliko Tarnovo

еЗик: 
Испански език 

инфОрМация За иЗпита
Дипломите по испански като чужд език (DELE) са официални доку-
менти, удостоверяващи нивото на владеене на испански език, които 
Институт Сервантес издава от името на Министерството на обра-
зованието и науката на Испания.

Институт Сервантес – София организира курсове за подготовка за 
изпитите DELE, посещението на които не е задължително за явява-
нето на изпитите. Допълнителна информация за DELE на  
www.diplomas.cervantes.es.

реЗултати
Резултатите се получават до три месеца след датата на пола-
гането на изпита. За да издържите успешно, трябва да сте се 
справили добре с всички компоментни на изпита. Средната успе-
ваемост на кандидатите миналата година е била 61 процента. 
Дипломите са с неограничена валидност - за цял живот.

прОВеждане на иЗпита
Състои се от четири части, проверяващи общата употреба на 
езика:
•Разбиране	при	четене
•Разбиране	при	слушане
•Писмено	изразяване	и	общуване
•Устно	изразяване	и	общуване

тестОВи центрОВе В българия
София: 
Институт Сервантес
Нов български университет

Варна:
4-та Езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри"

Велико Търново: 
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий"

dele
european FrameWork oF 

reFerenCe For languages 
Diploma de Español (Nivel Inicial) - B1

Diploma de Español (Nivel Intermedio) - B2
Diploma de Español - C1

Diploma de Español (Nivel Superior)- C2

ОбщОеВрОпейската  
еЗикОВа раМка:
Diploma de Español (Nivel Inicial) - B1

Diploma de Español (Nivel Intermedio) - B2

Diploma de Español - C1

Diploma de Español (Nivel Superior)- C2
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