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Борислав Борисов
100 броя е страхотно постижение, с което можем да се гордеем! Благода-
ря на всички верни читатели, които ни подкрепят през изминалите годи-
ни. Темата „образование“ винаги ще бъде актуална, затова и ще продъл-
жим да ви информираме за най-актуалните новини от България и света! 
Бъдете здрави и се пазете! И не забравяйте, че образованието е това, 
което остава, когато забравим всичко, което сме учили в училище! 

Милена Узунова
Благодарение на вас, скъпи читатели, правим това, което обичаме, вече 
за стотен път. И нека то е само началото! Бъдете вдъхновени и продъл-
жавайте да ни зареждате с жаждата ви за образование!

Юлия Кошаревска
Следвайте смело мечтите си и не се отказвайте дори когато те изглеж-
дат невъзможни. Наслаждавайте се на всеки момент от образованието си 
- опитайте и извънкласни дейности, които отговарят на интересите ви 
- така вероятно ще се запознаете с едни от най-добрите ви приятели. 

Ива Йохан Ганчева
„Природна интелигентност без образование е като дърво без плодове“, 
казва Теодор Рузвелт. Като част от екипа на списанието и като човек, 
който искрено вярва, че не трябва да спираш да учиш, пожелавам на изда-
телите и на читателите жажда за знание и смелост, за да направят и не-
възможното да я утолят.

Кристина Пенчева
Образованието е сфера, която се променя всеки ден, повлияна от хиляди 
фактори, били то политически, икономически или дори природни. Знаем, 
че за мнозина качественото образование е от ключово значение, но не 
по-малко важни са таксите или начинът на живот. Затова ние, екипът на 
списание Образование, следим новостите и ги представяме на вас, наши-
те читатели, за да бъдете информирани в своя избор на образователна 
дестинация, специалност и учебно заведение.

Жени Янева
Изборът на държава, университет и специалност е наистина предизви-
кателен. Миналата година и аз бях изправена пред него и знам колко обър-
кващ може да бъде. Пишейки за списанието, споделям опита си с надежда-
та той да бъде полезен на някого – дори това да е само един човек, за мен 
е достатъчно. 
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Здравейте, г-жо Пенчева. 100 броя на списание Образование и 
специализация в чужбина. Какво значи за вас този юбилей?
2021 г. се очертава като годината на юбилеите за нас. В края на м. 
януари Маркет Тренд, компанията, която издава списание „Образо-
вание и специализация в чужбина" навършва пълнолетие – 18 години 
от създаването си през 2003 г. 

Стотният брой на списанието очертава една 13-годишна исто-
рия, показва много свършена работа, при това с любов и лично от-
ношение. Образованието е кауза и ние приемаме това, което пра-
вим, много отговорно. 

През тези години изданието претърпя развитие, премина и в ди-
гитален формат, освен на хартия, и се разви в медийна група, коя-
то включва онлайн портала за образование www.studyabroad.bg, 
годишните справочници за бакалавърски, магистърски, МБА про-
грами и справочник за пансионни училища и езиково обучение. 
Разбира се 100-ният брой е символичен знак за стабилност и 

Десислава Пенчева
е собственик и управител на Маркет Тренд, агенция за пълно рекламно 

обслужване, и издател на медийната група „Образование и специализация 
в чужбина“.

Десислава Пенчева завършва средното си образование в Хуманитарна 
гимназия “Константин Преславски” в град Варна, бакалавърска степен 
по Бизнес администрация и втора специалност по Журналистика и 
масови комуникации в Американския университет в България, и Execu-
tive MBA програмата на University of Sheffield, International Faculty City 
College

Кариерният си път започва в международната рекламна агенция BBDO 
и филиалът є в България Graffitti/BBDO, продължава в Градът Медиа 
Груп и Lionbridge Technologies, във Washington, DC. 

Oт 2003 г. управлява Маркет Тренд, а от 2008 г. издава списание 
Образование и специализация в чужбина, което прераства в медийна 

група от онлайн и печатни издания в сферата на образованието. 

Образованието е 
кауза и ние 

приемаме това,  
което правим, 

много отговорно

...
Стотният брой  
на сп. „Образование и специализация в чужбина“ – 
символ на стабилност и устойчивост
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Мотивацията ни да 
продължим да 

издаваме и хартиен 
носител идва от 

интереса и 
търсенето на наши 

читатели

устойчивост, но в същото време 
е поредният брой за нас, а ние се 
стремим всеки следващ да е 
по-полезен и по-интересен за ау-
диторията ни. 

Каква е историята на 
списанието? Кога стартира 
всичко и в какви условия?
Първият брой издадохме през м. 
септември 2008 г. Но ние не сме 
първите издатели на списанието, 
то беше закупено от предишни 
издатели, които го списваха ня-
колко години преди нас. С покупка-
та ние трансформирахме и модер-
низирахме списанието. Целта ни, 
освен да сме полезни на кандида-
тите за средни училища и универ-
ситети в България и чужбина, е да 
поднасяме новините и статиите 
по атрактивен начин, лесен и при-
ятен за възприемане. Обемът от 
информация, с която се сблъскват 
хората напоследък е огромен, ние 
правим селекция, резюмираме и 
анализиране в полза на ученици, 
родители, учители и консултан-
ти. 

и повишения интерес към държави 
като Нидерландия, Германия, Ав-
стрия, Ирландия и други. 
Образователният пазар, както 
всички останали в последните де-
сетилетия, е доста динамичен и 
всеки играч, участващ в него, 
трябва да следи изкъсо тенденци-
ите и да отговаря адекватно на 
промените. 

Като издател на списание, 
свързано с темата за 
образование, каква е вашата 
аудитория? Кои хора се 
интересуват най-пламенно от 
темата?
Аудиторията на медийната ни 
група е доста широка. Българинът 
традиционно държи много на ка-
чественото образование. Масово 
родителите са доста амбициозни 
и планират отрано бъдещето на 
своите деца. Като се започне от 
най-ранна възраст с избор на на-
чално и основно училище, избор на 
школа за езикова подготовка и до-
пълнителни курсове по изкуства 
или компютърна грамотност, и се 
стигне до летните езикови ва-
канции в чужбина, пансионните 
училища и университетите. Роди-
телите търсят информация и я 
намират при нас. Много от тях са 
наши дългогодишни абонати и ко-
лекционират изданията ни като 
справочна и енциклопедична лите-
ратура. 

Независимо от морето от инфор-
мация в интернет, ние сме полезни 
и търсени, защото предлагаме до-
бавена стойност, а именно – спо-
делени разкази на ученици, сту-

Ако трябва да си направите 
равносметка, кои години са били 
най-трудни за вас и защо?
За мен няма такова понятие като 
трудни или лесни години. Клише е, 
но е вярно, че всяко начало е труд-
но. Но след като го преминеш и се 
установиш, отново е трудно да 
се задържиш там където си стиг-
нал. После идва някоя и друга кри-
за, която с труд, усилия, екипна 
работа и подкрепа от партньори 
също се преодолява. 

През тези 13 г. минахме през мно-
го етапи, основните бяха диги-
талната трансформация, доба-
вянето на онлайн абонаменти и 
нюзлетъри, онлайн платформата 
studyabroad.bg, профилите в со-
циалните мрежи. Промяната на 
фокуса към държави, от които 
българските ученици се интересу-
ват за обучение в чужбина, първо с 
приема на България в ЕС и подо-
брените условия във Великобри-
тания (по-ниски такси и отпуска-
не на студентски заеми), а сега с 
Брекзит – обратната тенденция 
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Доброто образование е 
предпоставка за успешна 

реализация, устойчива 
кариера и повишаване 
качеството на живот

денти, родители. Историите от първо лице винаги 
са по-достоверни и интригуващи. 

Освен родители, разбира се, голяма част от аудито-
рията ни са ученици (обикновено гимназисти) и канди-
дат-студенти за степен бакалавър, или студенти, 
интересуващи се от следващи етапи на образование-
то като магистърски, МБА, докторски програми и 
различни професионални квалификации. 

Четат ни и доста учители, директори на гимназии, 
преподаватели в университети, представители на 
общинската и държавна администрация, неправител-
ствени организации, обвързани професионално с мла-
дежта, и хора, занимаващи се с образование във всич-
ките му аспекти. 

Разнообразните рубрики и теми винаги са били 
силното оръжие на списанието. Коя тема, свързана с 
образованието, претърпя най-силна метаморфоза за 
всичките тези години?
Имаме стандартни и любими за читателите ни 
рубрики като Студентски живот, Стипендии и кон-
курси, Любопитно. Динамични са специалностите на 
фокус, които се променят според изискванията на 
трудовия пазар, добавили сме нови рубрики като Спе-
циалност на бъдещето, Полезни съвети, Лайфстайл. 
Държавите, за които пишем, също се променят, напо-
следък отделяме голямо внимание на Германия и Ни-
дерландия, докато досега основният акцент беше Ве-
ликобритания. В последните години има интерес и 
ние отговаряме с материали по темата за обучение в 
по-екзотични дестинации като Азия, Австралия и 
други. 

Гледайки пазарната ситуация, списанията все 
повече изчезват и се разчита на дигитален носител. 
Какво ви мотивира все още списанието да е на 
хартия?
Да, ние сме идентифицирали тази тенденция много 
отдавна, затова и изданието е както хартиено, така 
и дигитално. Колкото и странно да звучи за някои, все 
още има хора, които предпочитат хартиеното изда-
ние, но при всички случаи тиражите на хартия са 
по-малки. Разликата при нашето списание е, че то е 
специализирано и има ролята на справочна и каталож-
на информация. Хората го колекционират и си го пре-
дават един на друг. Мотивацията ни да продължим да 
издаваме и хартиен носител идва от интереса и 

търсенето на наши читатели, които звънят в изда-
телството и поръчват определени броеве от преди 
няколко години, които разглеждат тема, интересува-
ща ги в момента. Информацията в нашето издание не 
е толкова преходна и новинарска, колкото в други из-
дания, тя е актуална и има давност поне няколко го-
дини, така че можем да си позволим да печатаме, тъй 
като не сме толкова чувствителни времево. 

Какви са плановете на „Образование и 
специализация в чужбина“ за 2021-ва година?
Както и досега, ще отговаряме с избора на теми на 
актуалните тенденции и търсенето на нашата ауди-
тория. В контекста на световната пандемия и акцен-
та към онлайн обучението, засягаме все по-често 
тази тема и показваме успешни формати на дигитал-
но образование – образователни платформи и инова-
тивни подходи. 

Вашето пожелание към читателите.
Доброто образование е предпоставка за успешна ре-
ализация, устойчива кариера и повишаване качество-
то на живот. Разходите за образование всъщност не 
са разходи, те са инвестиция. Тази инвестиция тряб-
ва да бъде направена разумно и премерено. Епитети-
те „добър“, „качествен“, „елитен“ университет са дос-
та относителни. Изборът къде и какво да учите е 
труден, но е и един от най-важните в живота ви. На-
правете го навреме, не в последния момент, притис-
нати от факти и обстоятелства; направете го ин-
формирано, след като сами сте се запознали с 
опциите; направете го разумно, според целите и въз-
можностите си. А ние сме тук и продължаваме да ви 
помагаме! Успех! 
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Те се съгласиха 
аз да взема 

решение и така с 
високо изкаран 

тест за 
интелигентност, 

препоръка от 
психолог и 

гласуване на 
училищен съвет 
ми бе позволено 
да „прескоча” 
една учебна 

година

...
Ина Нацева:  
Гордея се, че говоря свободно 
четири езика

Казвам се Ина и съм на 17г. Обичам да пътувам, а и ми се е налагало. 
Местила съм се няколко пъти между България и Белгия, а отскоро 
живея в Лондон. Студентка съм и уча Инженерство и архитектурен 
дизайн в University College London, а както предполага специал-
ността ми обожавам физиката, математиката и изкуството. Дру-
гата ми страст са писането и езиците. Повече от всичко държа на 
възможността да изразявам себе си по какви ли не начини! 

Здравей, ти си само на 17 години, 
а вече си студентка в един от 
най-добрите университети не 
само във Великобритания, ами и в 
света. Как се случи това?

Когато започвах училище живеех в 
Белгия, а там първокласниците 
тръгват на шест години. По-късно, в 
началото на 9-ти клас (2017-та го-
дина), някои от учителите ми забе-
лязаха, че се справям с учебния мате-
риал много по-бързо от очакваното 
и предложиха на родителите ми да 
обмислят преместването ми в горен 
клас. Те се съгласиха аз да взема реше-
ние и така с високо изкаран тест за 
интелигентност, препоръка от пси-
холог и гласуване на училищен съвет 
ми бе позволено да „прескоча” една 
учебна година. Всъщност, през пър-
вия срок бях в 9-ти клас, а през вто-
рия в 10-ти. Така се оказах с две годи-
ни по-малка от останалите 
първокурсници. 

Може би трябва да започнем от 
по-рано. Разкажи ни за твоите 
успехи, награждавания и отличия 
до тази възраст?

Така и не успях да намеря един 
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интервю на Борислав Борисов

спорт или една наука, изобщо едно 
нещо, което да ми е по-интересно 
от всичко друго. Винаги са ми харес-
вали изключително различни неща, 
затова и избрах да уча нещо толкова 
интердисциплинарно - Инженерство 
и архитектурен дизайн. Като малка 
харесвах танците, затова тренирах 
спортни танци и художествена гим-
настика. 

Едно от нещата, с които се гордея 
най-много, макар и да не е точно от-
личие, е фактът, че говоря свободно 
четири езика - английски, френски, 
италиански, български и съм учила 
още четири други - нидерландски, 
иврит, немски и китайски. Освен са-
мите езици, харесвам и литература-
та, особено поезията. Пиша често и 
съм участвала в няколко конкурса. 
Занимавам се и с изкуство, но рису-
вам по-скоро в свободното си време. 

Може би най-интересни са пости-
женията ми в областта на науката. 
Още в началното училище участвах 
в различни математически съзтеза-
ния, но в гимназията започнах да го 
правя по-сериозно. В Белгия има по 
една „голяма” олимпиада за всеки 
предмет. Няколко години участвах в 
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математическата и след три кръ-
га достигах финалите. Едва в 11-ти 
клас се записах и за тази по физика 
и отново след няколко кръга дос-
тигнах финалният, след който се 
класирах сред деветимата най-до-
бри ученици в Белгия и Люксембург. 
Последва награждаване, от което 
пазя скъп спомен, а и медал. Това е 
моментът, който най-силно ме мо-
тивира да продължа да се занима-
вам с физика, под формата на архи-
тектура. 

Живееше доскоро в Брюксел. Ка-
къв е животът там? Има ли 
българска общност и български 
училища?

Брюксел е динамичен град, съби-
ращ в себе си много различни кул-
тури, затова е и наречен столица 
на Европа. Има от всичко. Аз завър-
ших Европейско училище Брюксел 4. 
Има 17 такива училища из цяла Ев-
ропа, като основното за тях е, че 
учебната програма е специално 
създадена така, че да покрива ни-
вото във всяка държава-членка на 
ЕС. Tова означава също, че има въз-
можност за изучаване на всеки един 

официален в съюза език. През всичките години там учех български език и 
литература на същото ниво като връстниците ми в България, а също и 
държах матура по български. Учех всички останали предмети на френски 
или английски, но все пак в часовете по български бяхме около 15 деца, с кои-
то винаги сме си били близки. А и учителката ни - Галина Димитрова, беше 
създала страхотна среда, за да се чувстваме като общност. Освен това в 
Брюксел има неделно българско училище, българска църква, уроци по народ-
ни танци, български магазини, ресторант и т.н. 

Имала си честта да бъдеш водеща на събитие на нашия еврокомисар 
Мария Габриел в Европейската комисия. Разкажи ни повече за този 
ден.

Всъщност, през последната година, преди да започне пандемията, бях 
водеща на три събития в Европейската комисия: по случай 3 март, 24 май и 
денят на София. Те протичат различно, като в един случай ставаше въпрос 
за концерт и коктейл, а в друг - за откриване на изложба. На тези събития 
винаги присъстват високопоставени личности, както от родината, така 
и от други държави. Смятам такива събития за изключителна възможност 
и съм благодарна, че ми се е отворила на толкова ранна възраст. Благода-
рение на изявите ми като водеща съм свикнала да говоря пред голяма ау-
дитория, да се справям с проблеми, появили се в последния момент, а и ос-
вен това съм създала много нови запознанства. 

И сега по темата с UCL – какво е да учиш там? Какви бяха изисква-
нията, за да влезеш? Как премина кандидатстването?

Ако трябва да опиша UCL с една дума, тя ще бъде „цветен”. Толкова мно-
го различни хора, различни предподаватели, изобщо всеки предмет е сякаш 
в различен университет. Засега всичко е много вълнуващо, но определено 
очаквам още много, все пак са минали само три месеца, при това онлайн. 
Кандидатстването за мен беше много натоварващ, но и поучителен пери-
од. University College London беше първото ми желание, но освен в него кан-
дидатсвах в още над 10 други университета из Европа и САЩ. 

В UCL самият процес зависи от специалността. При някои приемат само 
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с оценките от дипломата и стандартното мотивацион-
но есе, което е нужно за кандидатсване в Англия. При ар-
хитектурата нещата са малко по-различни. След като 
подадох първоначалните документи, които включваха есе, 
оценки и препоръки от учители, се наложи да изпратя и 
кратко портфолио с мои картини. Това се случи още през 
ноември, а няколко месеца по-късно поискаха от мен второ 
есе. След това, през март, бях поканена на интервю в Лон-
дон, където трябваше да представя по-обстойно порт-
фолио. Едва след всички тези етапи получих така нарече-
ната оферта с кондиция, с която ми беше дадено място в 
университета при условие че завърша гимназия с над оп-
ределен успех. 

Оказва се, че в момента си и представител на общ-
ността, в която живееш. Как преминаха изборите и 
защо избраха теб?

В Лондон живея в общежитие към университета, а всяко 
от тези общежития има представител. Кандидатствах 
веднага щом чух за възможността, тъй като винаги съм 
обичала всичко, свързано с организация на събития, нови 
идеи, лидерство и т.н. В училище съм била представител 
на класа ми и организатор на множество събития. Избори-
те, както и всичко останало в последно време, бяха онлайн. 
Смятам, че така се загуби малко чарът на цялото лобиране 
и „предизборна кампания”, но въпреки това беше интересно. 
В моето общежитие имаше четирима кандидати, като 
всички бяхме написали кратък текст с идеите си, а освен 
това бяхме подготвили и постери. Получих най-много гла-
сове и сега представям общежитието ни пред админи-
страцията, университета и ученическия съюз. 

Как са общежитията на университета? Разкажи ни 
за тях – нашите читатели биха имали интерес, ако 
ще учат във Великобритания.

Аз съм доволна от общежитието, в което живея. Разде-
лено е на апартаменти с 4-8 стаи, споделящи кухня. Всяка 
стая е около 10 квадрата с малка баня. Звучи малко, но 
всъщност е добре. Според мен този вариант е перфектен, 
тъй като имам известно лично пространство, но и не съм 
напълно сама, защото все пак споделям кухня. Разбирам се 
много добре със съквартирантите си и сме постоянно 
заедно. Интересното за общежитията в Лондон е, че не 
са на едно място, както например в София, а са разпръсна-
ти из града. Аз лично не виждам това като проблем. Един-
ственият негатив е високата цена, но това все пак е нор-
мално за столицата.

Какво е положението във Великобритания с онлайн 
обучението? Как върви при вас и успява ли да бъде 
ефикасно?

Тази тема е меко казано деликатна. Всеки има различно 
мнение и въпреки че бих предпочела присъствено обучение, 
смятам, че и онлайн е ефикасно. Университетът прави 

Получих най-много гласове и 
сега представям общежитието ни 

пред администрацията, 
университета и ученическия съюз

всичко възможно да имаме достъп до максимално много 
ресурси и да учим комфортно. Например всички библиоте-
ки са почти изцяло дигитализирани, за да имаме достъп 
постоянно. Тъй като уча архитектура, все пак е малко 
трудно да се адаптираме напълно. Би трябвало да пре-
карвам голяма част от лекциите си в студио, правейки 
проекти и макети, но това сега не е възможно. Освен това 
някои от курсовите ни работи са групови, а това не се 
организира много лесно, когато някои от съучениците ми 
са в Азия или Америка. Въпреки всичко се справяме и се на-
дяваме скоро да можем да се възползваме напълно от по-
тенциала и страхотната база на UCL. 

Какви други националности срещаш в твоето обуче-
ние в UCL? Успя ли да намериш и други българи?

Не мога да кажа с точност, но мисля, че при толкова 
много студенти в UCL трябва да има поне по един от 
всяка държава. Например само в моя апартамент освен 
мен има студенти от Франция, Испания, Италия, Китай, 
Русия и Украйна. Това е един от най-големите плюсове на 
университета, всеки идва от различно място, видял е раз-
лични неща, има различни идеи. А и не мога да се оплача от 
разнообразието в кухнята. Относно българите, да, има и 
то не малко. Запознахме се още в началото и се събирахме 
няколко пъти, докато заведенията бяха отворени. След 
това се виждахме и в София през ваканцията. С някои от 
тях се познавахме предварително, а други са приятели на 
приятели. Повечето българи в UCL идват от 2-3 софийски 
гимназии и затова имаме много общи познати. 

Какви са твоите планове за 2021-ва година?
След последната година не мисля, че мога да си позволя 

да правя планове. По-скоро идеи или надежди. В момента 
приоритет ми е образованието, така че искам успешно да 
завърша първи курс, което не е толкова лека задача. Осо-
бено в моята специалност, много хора се отказват заради 
стреса и натовареното ежедневие. Освен университета 
се старая да отделям повече време на писането. Ще се 
опитам да наблегна на това през 2021 г. Иска ми се и да 
мога по-често да виждам близките ми в Белгия и България, 
но това не зависи толкова от мен. Надявам се 2021 да е 
една по-организирана и не толкова непредвидима година!
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материал на Жени Янева

РеГИОНалНата клаСацИя На QS  
за университетите в Източна европа и 
централна азия за 2021 г.

В 
края на всяка годи-
на QS World 
University Rankings 
публикува няколко 
интригуващи, но и 
сравнително пре-
небрегвани класа-

ции – регионалните ранглисти на 
институциите от Латинска Аме-
рика, Арабския полуостров, Азия и 
Източна Европа и Централна Азия. 
В този брой ще насочим внимание-
то ви към последната от избро-
ените области, в която попадат и 
няколко от българските висши 
учебни заведения.

История и цел на регионалните класации
QS Regional Rankings съществуват от 2009 година, когато бива изготвена 
първата класация единствено на азиатски университети. През 2013 г. се до-
бавя и ранглистата на най-забележителните институции в Латинска Амери-
ка. Последните два региона – Арабският полуостров и Източна Европа и Цен-
трална Азия – се обявяват през 2015 г. и оттогава можем да следим както 
списъците на най-добрите им университети, така и доклади за тенденции-
те в образованието им. С тези свои ежегодни класации QS цели да засили ин-
тереса на кандидат-студентите към по-малко популярни учебни дестинации 
и по този начин да стимулира институциите там да продължат развитието 
на преподаването си и на научноизследователската си дейност. Все пак имен-
но напливът от нови студенти е основният мотиватор на всички универси-
тети. 

Предимства на класациите по региони 
Класациите по региони не са особено популярни тук най-вече защото сту-
дентите от България рядко обмислят държавите в Източна Европа (и Цен-
трална Азия) при кандидатстването си в чужбина. Това обаче не прави пре-
димствата на тези ранглисти по-малки:
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Като за начало, те насочват сту-
дентите към по-близки институ-
ции, които по никакъв начин не са 
по-лоши от световноизвестните 
такива на Запад. Така човек е не само 
по-близко до семейството и корени-
те си – той е по-свързан и с местна-
та култура. А това само улеснява 
намирането на приятели и минима-
лизирането на културния шок, тол-
кова характерен при пристигането 
в западна държава.

Университетите в нашия регион са 
и много по-евтини – цените са срав-
ними с тези в българските инсти-
туции. Да не пренебрегваме и факта, 
че стандартът на живот в източ-
ните европейски държави е сходен, 
което сравнително би облекчило 
родителите при издръжката на 
студентите в чужбина. 

Но регионалната класация на QS 
може да се използва и при кандидат-
стването в България. В нея родните 
университети се оценяват като че 
ли една идея по-обективно, защото 
биват сравнявани с по-сходни ин-
ституции по отношение на услови-
ята на обучение. Едно е да се опит-
ваш да наредиш Софийския 
университет в един списък с Harvard 
и MIT, друго – с учебни заведения от 
Източна Европа.

Класацията за Източна Европа и Централна Азия

Място Име на университет Държава

1 Lomonosov Moscow State University Русия

2 University of Tartu Естония

3 Saint Petersburg State University Русия

4 Charles University Чехия

5 Novosibirsk State University Русия

6 Jagiellonian University Полша

7 University of Warsaw Полша

8 Masaryk University Чехия

9 Moscow Institute of Physics and Technology Русия

10 Tomsk State University Русия

11 Koç University Турция

12 Czech Technical University in Prague Чехия

13 Warsaw University of Technology Полша

14 Middle East Technical University Турция

15 Boğaziçi University Турция

16 Higher School of Economics Русия

17 Istanbul Technical University Турция

18 Bilkent University Турция

19 Al-Farabi Kazakh National University Казахстан

20 Vilnius University Литва

От първите 20 места, които можете да видите в таблицата, си личи тен-
денция, характерна за всичките 400 позиции в класацията – около половина-
та от тях са заети от университети в Русия и Турция. Други държави, пред-
ставили се добре тази година, са Казахстан (с 27 институции), Полша и 
Украйна (и двете с по 25), Румъния (с 19), Чехия (с 18) и Унгария (със 17). Интерес-
но е да се отбележи, че през 2021 г. в списъка са се поместили с 50 висши учеб-
ни заведения повече отколкото през 2020 г. Това увеличение е резултат не 
само от по-целеустременото събиране на информация на екипа на QS, целящ 
да репрезентира възможно най-много университети по света, но и от подо-
брението на самия регион в сферите на научните изследвания и преподаване-
то. Този прогрес вероятно е следствие от COVID-19 пандемията, поради коя-
то много студенти и преподаватели от Източна Европа и Централна Азия 
се насочват към по-близки държави или просто остават в своята. Заради 
тази непредвидена ситуация местата по институциите в региона са почти 
изцяло запълнени за пръв път от години, специалисти преподават и провеж-
дат изследвания в страните си и средства биват влагани в адаптирането 
на методите на обучение към времената. Може да се предположи, че тази 
тенденция ще продължи и през близкото бъдеще, а университетите от Из-
точна Европа и Централна Азия ще се изкачват все повече в световните 
ранглисти.

Методология на класацията
Методологията за регионалните класации на QS е направена така, че да от-
разява и най-малките промени в образованието на ежегодна база. Тя включва 
факторите от оценяването за световната ранглиста – академична репута-
ция (30%), съотношение между студенти и преподаватели (10%), цитирания 
(5%), репутация на абсолвентите на работния пазар (20%), брой на междуна-
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Методологията за 
регионалните класации на 
QS е направена така, че да 

отразява и най-малките 
промени в образованието на 

ежегодна база

родните преподаватели и на международните студенти 
(общо 5%). В нея обаче участват и някои по-особени ка-
тегории за измерване на авторитета – една от тях е 
брой на преподавателите с докторантура или по-висока 
степен (5%). Високите показатели в нея гарантират, че 
обучението е провеждано от квалифицирани специали-
сти. Друг фактор за оценяване е количеството на науч-
ните публикации от всеки факултет на университета 
(10%) – колкото по-сходни са числата, толкова по-ка-
чествено е цялостното образование, предлагано от ин-
ституцията. За университетите от този регион е ха-
рактерно използването на по-остарели методи на 
преподаване и проучване, затова важна роля в оценката 
играе и колаборацията с чуждестранни институции 
(10%). Последните 5% се полагат на т. нар. „Web Impact“ 
– ефективността, с която университетите интегри-
рат най-новите технологии в обучението си.

Българските университети в регионалната 
класация на QS

Място Име на университет

48 Софийски университет  
„Св. Климент Охридски“

151 Медицински университет в  
София

177 Американски университет в  
България (AUBG)

221 - 230 Висше училище по мениджмънт 
във Варна

301 - 350 Университет по архитектура, 
строителство и геодезия

351 - 400 Икономически университет във 
Варна

351 - 400 Варненски свободен университет 
„Черноризец храбър“

Вижда се, че българските университети не изостават в 
сравнение с останалите в региона си. Софийският уни-
верситет заема най-високото място от нашите инсти-
туции в ранглистата – на 48-а позиция се нарежда сред 
първите 12% най-добри учебни заведения в Източна Ев-
ропа и Централна Азия. Алма матер се покачва с едно 
място нагоре от 2020 г. и подобрява резултатите си в 
следните категории: репутация сред академичната 
общност, репутация сред работодателите, брой сту-
денти, брой служители с докторска степен и брой меж-
дународни студенти. Най-добрата оценка на Софийския 
университет е при показателя за служители с доктор-
ска степен – близо 84 на 100. 

Медицинският университет в София също скача нагоре в 
класацията – от 158-о място се нарежда на 151-о едва 
една година по-късно. Висшето учебно заведение се от-
личава със своите 100/100 точки в категориите за съ-
отношение между преподаватели и студенти и за дял на 
международните студенти. 

Два университета запазват позициите си от миналата 
година – Висшето училище по мениджмънт във Варна 
(221-230) и Университета по архитектура, строител-
ство и геодезия (301-350). Единственият университет, 
който пада с няколко места, е Американският – той сли-
за от 170-о на 177-о, но това най-вероятно се обяснява с 
по-високите му такси, които възпират множество уче-
ници от България и от чужбина да кандидатстват тази 
година заради финансовата несигурност покрай панде-
мията.

През 2021 г. имаме и два нови университета, влезли в 
класацията. Макар и да са все още на крайни позиции 
(№351-400), самият факт, че са отбелязали такъв прогрес, 
е забележителен. Институциите, за които става въпрос, 
са Икономическият университет във Варна и Варненски-
ят свободен университет „Черноризец Храбър“. Първият 
е показал подобрение в репутацията сред работодате-
лите, а вторият – в академичната репутация като цяло.

В заключение може да се каже, че регионалните класации 
като тази за Източна Европа и Централна Азия могат 
да бъдат много полезни на кандидат-студентите. Не 
само защото предлагат алтернативи на добре позна-
тото образование на Запад, но и защото могат да раз-
крият много и за тенденциите в обучението в собстве-
ната ни държава. 
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Фокусирали сме се да развиваме 
тези умения у децата, още от дет-
ската градина. 
Пример за адаптивност е справяне-
то с онлайн обучението по време на 
карантината – получихме изключи-

Какви са предизвикателствата 
пред образованието днес?
Образованието е една от най-кон-
сервативните сфери и промените 
там се случват на период от около 
70 години (в световен мащаб). Об-
разованието трябва да създава ка-
дри, които да се реализират в биз-
неса. Но дали е така? 
Образованието следва традиции-
те на 19-и – 20-и век, а бизнесът и 
технологиите са от 21-ви век. 
Най-голямото предизвикателство 
пред училището е, че децата, кои-
то се обучават сега, ще се реализи-
рат на пазара на труда след 10-15 
години. Как да ги подготвим така, 
че да бъдат конкурентоспособни 

Основната цел на 
обучението в BSS е 

да създава младежи, 
които успешно да се 
реализират в живота, 
както социално, така 

и професионално

Интервю с  

теодора Ненова, 
основател на  
Британско училище в София

Британско училище в София (British School of Sofia) отбеляза своята 10-годишнина 
през 2020 г. Училището е единственото в България, което е лицензирано от 

британското Министерство на образованието като Британско училище извън 
пределите на Великобритания (British School Overseas) и единственото 
международно училище, което има кампуси в два града в България - 
София и Пловдив. BSS предлага обучение за деца от 2 до 18-годишна 
възраст по международните образователни програми на Cambridge In-
ternational, а абитуриентите се дипломират с международно признатата 
диплома по програмата International Baccalaureate Diploma Programme. 
Училището е член на Българо-британската бизнес асоциация и бе 
отличено през 2019 г. за изключителни постижения в двустранните 
търговски взаимоотношения между България и Великобритания.

интервю на Десислава Пенчева

тогава? 
200 нови професии, несъщест-

вували досега, възникват всяка 
година в света. Ние подготвяме 

деца, които ще работят професии, 
които възникват в момента.
Единственият начин е да развием 
човешкото у човека – само по това 
се различаваме от изкуствения ин-
телект. Затова можем да работим 
с децата така, че да създадем у тях 
умения – точно както работи бри-
танската образователна система. 
В българската образователна сис-
тема развиваме знания, карайки ги 
да възпроизвеждат информация. 
Развивайки уменията на 21-ви век, 
за децата ще бъде много лесно да 
извлекат сами тази информация и 
да я обобщят. Тези умения са креа-
тивност и иновация, критично ми-
слене и разрешаване на проблеми, 
гъвкавост и приспособимост, фи-
нансова и бизнес грамотност, диги-
тални умения, умения за работа в 
екип, ефективна комуникация, стре-
меж за учене през целия живот.
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телно много благодарствени имейли за начина, по който 
успяхме да продължим гладко и безпроблемно обучител-
ния процес, макар и в онлайн среда. Смея да твърдя, че 
имаме едно от най-добрите онлайн обучения не само в 
страната, а в световен мащаб.
В момента работим по съвместен проект с две училища 
от Испания и Италия по програма „Еразъм +“ на Европей-
ския съюз. Децата ще могат да дадат своите идеи как 
да изглежда Училището на бъдещето. Проектът е 
двегодишен и с него целим да стимулираме нашите уче-
ници да развият своите личностни качества и умения.

Какви са уменията на бъдещето?
Всяка година анализираме какви умения сме развили у 
нашите ученици и преценяваме върху какво трябва да 
работим, за да улесним техния преход в следващото 
ниво на образование. Тази година например въведохме 
експериментална наука – практически упражнения, във 
всички класове от 1-ви до 8-и клас, където досега не 
бяха задължителни. Децата са изключително въодуше-
вени от тези занимания, дори желаят да получават за-
дачи за домашна работа и това изостря тяхното лю-
бопитство и ги кара да се влюбят в природните науки. 
Също така в GCSE въведохме предмет Глобални перс-
пективи, който развива уменията за академично писане 
и ги подготвя за предизвикателствата на Междуна-
родния бакалауреат.
Основната цел на обучението в BSS е да създава младе-
жи, които успешно да се реализират в живота, както 
социално, така и професионално. Най-важните житей-
ски умения са личностните качества и умения. Тях никоя 
образователна система не ги развива. Това кара BSS да 
обръща толкова много внимание на ключовите компе-
тентности на 21-ви век, такива като: да мислиш, да 
анализираш, да синтезираш от голям обем информация.  

Миналата година навършихте 10 години от създа-
ването на училището. Какво постигнахте досега?
Ние нараствахме заедно с нашите ученици. Вече изпра-
тихме три випуска абитуриенти. Учениците ни оти-
ват след завършване в различни точки на света. Всеки 
кандидатства и влиза в университета, който е бил не-
гово първо желание. 

За 10 години успяхме да предложим повечето нива на 
Cambridge International: Primary, Secondary и GCSE. Избрах-
ме да тръгнем по пътя на IB, International Baccalaureate за 
програма, по която се дипломират, тъй като развива 
повече умения. Тази година ще имаме трета инспекция 
на Министерството на образованието във Великобри-
тания. Преминаването на една такава инспекция е го-
лямо предизвикателство пред всяко училище и затова 
са малко училищата в света, които са избрали този 
път. Това за нас е една от големите ни гордости, че още 
от първата ни инспекция ние я преминахме успешно. 
Ние сме първото училище в България и едно от малкото 
в Европа и в света, които са изцяло дигитални. Всяко 
дете от 1-ви до 12-и клас при нас има IPad. Благодарение 
на това, че всяко дете има устройство, нашето онлайн 
обучение се случва безпроблемно. 
Тази година закупихме най-новото оборудване на Huawei 
за конферентна връзка. То представлява цялостна сис-
тема, която включва камери с вградени по 7 микрофона, 
сървър, собствени канали. Камерата има възможност за 
движение в различни посоки и самонасочване и увелича-
ване на образа на говорещия. 
Лесно е да се направи урок, който е или само онлайн, или 
само присъствен. Голямото предизвикателство е да 
бъде комбиниран, т.е. част от учениците да са в класна-
та стая, а другите пред монитора и те заедно да са 
активни участници в часа. 

Как Ви хрумна идеята да създадете училище в Бъл-
гария?
Моето първо висше образование е филология. Започнах 
с езикови курсове и видях, че не са достатъчни едно 
дете да научи език и да промени виждането си за света. 
Когато открихме занимални в няколко столични учили-
ща за деца от 1-ви до 4-ти клас, видях, че нивото на 
преподаване и на образованост е спаднало много спря-
мо това, което беше, когато аз съм била ученичка. Ре-
ших, че българинът заслужава добро образование за де-
тето си и понеже българската образователна система 
не го предлагаше, аз се хвърлих в предизвикателството 
да внедря чужда образователна система в България. В 
този момент имахме нужда от качествено образование, 
но то не беше достъпно за българската общественост. 
Когато стартирахме, цените ни бяха измерими с част-
ните български училища, но впоследствие си дадох 
сметка че качественото образование струва пари и 
няма как да бъде евтино.

А как се справихте да намерите добри учители?
С учители нямаме проблем. Обстановката в България е 

Ние сме първото училище в 
България и едно от малкото в 

Европа и в света, които са 
изцяло дигитални



 British Kindergarten
 British Primary School
 British Secondary School
 British College

 a:
tel.: 0886 510 510

 a.bg

Admissions Plovdiv:
tel.: 0889 910 910

  ce@bsplovdiv.bg
Apple 
Enabled School

 British Kindergarten
 British Primary School
 British Secondary School
 British College

 a:
tel.: 0886 510 510

 a.bg

Admissions Plovdiv:
tel.: 0889 910 910

  ce@bsplovdiv.bg
Apple 
Enabled School

следната: директорите трудно 
допускат младите в училищата и се 
обграждат с възрастни учители. 
Моят принцип пък е обратният – 
да гласувам доверие на млади хора, 
да ги обуча, защото те нямат 
грешния опит, който трябва да 
бъде премахнат, за да приложат в 
часовете новото. Тази стратегия е 
доста успешна.
Имаме цялостна концепция за въ-
трешни обучения, която включва 24 
обучения (цяла магистърска програ-
ма) за новите учители. Ние посте-
пенно и планувано включваме ново-
дошлите учители в тези обучения, 
след което назначаваме ментори, 
които проследяват имплементира-
нето на наученото в реалните уро-
ци. Изискванията на британското 
образование са много по-различни 
от изискванията на българското, 
като начин на водене на урока. Цел-
та на британското образование е 
да се развива всяко дете, във всеки 
един момент, според неговия темп. 
Ние не работим за едно средно 
ниво, а за всяко едно дете подгот-
вяме занимания, спрямо неговите 

персонални възможности в дадения 
момент. 
При нас учениците, които не са на 
нивото на останалите, получават 
допълнителни занимания или специ-
ални упражнения, за да може да ги 
достигнат. Отличниците винаги 
имат предизвикателство, за да им 
е интересен урокът. 

Какви са бъдещите Ви планове?
През м. юни ще съборим сградите 
на ул. „Екатерина Ненчева" и ще за-
почнем строителството на нова 
сграда, в която много смело очаква-
ме да влезем през 2022-ра година. 
Сградата е 5400 квадратни метра 
и се надяваме да успее да отговори 
на всички наши потребности. Пла-
нираме максимум по 3 паралелки от 
випуск, за да се чувстваме ком-
фортно в новата сграда.
Успоредно с развитието на кампу-
сите в София, където в момента се 
помещаваме в три сгради – една за 
детската градина, една за начално 
училище от 1-ви до 3-ти клас и 
една за прогимназия и гимназия от 
5-и до 12-и клас, развиваме и кампу-
са в Пловдив.
Ние сме единственото междуна-
родно училище в България с филиал 
извън София. Началото беше труд-
но и колебливо, като че ли пловдив-
ската общественост не беше го-
това за такъв тип образование. 
Днес вече там имаме деца от ясле-
на група до 6-и клас, което е в уни-
сон с очакванията ни за развитие.

Имаме цялостна 
концепция за 

вътрешни обучения, 
която включва 24 
обучения (цяла 

магистърска 
програма) за новите 

учители



Признаване и значение 
Тестът DELE датира от 1989 г. и е известен по целия свят. DELE е пър-
вият и най-предпочитан тест за ниво на испанси език, който моментал-
но идва на ум на почти всеки, който иска да научи испански език. 
Въпреки това, SIELE изглежда бързо наваксва, благодарение на това, че се 
провежда онлайн. Изпитът е по-лесен за разбиране от учениците, тъй 
като измерва кандидатите само до ниво C1. Той е подобен на тестовете 
по английски език IELTS или TOEFL, докато DELE съответства на изпити-
те на Cambridge. 

Кой провежда изпитите? 
Институтът Сервантес, провежда теста за дипломи DELE в цял свят. 
Той изпълнява задълженията си от името на испанското правителство, 
представено от Министерството на образованието, културата и спор-
та. 
Институтът Сервантес, Университетът в Саламанка и Университетът 
в Буенос Айрес популяризират и сертифицират изпита SIELE. Можете да 
се регистрирате за изпита SIELE онлайн, като посетите уебсайта. 
Предлага се целогодишно.

Изпитна процедура 
Можете да полагате изпита DELE само в изпитни центрове. Той е само 
на хартиен носител. Изпитът се провежда на ограничени дати и интер-
вали от една година. Също така, изпитният център DELE е ограничен до 
няколко места по света. 

DELE vS SIELE - DELE vS SIELE - 
сертификати по испански език

материал на Кристина Пенчева
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SIELE e испански 
онлайн тест

Сертификатът 
DELE е валиден 

за цял живот



сертификати по испански език
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17Ако изпитвате затруднение, 
най-доброто, което можете да 
направите, е да се запишете за 
по-гъвкавия и удобен тест SIELE. 
Тестът SIELE е най-добрият ва-
риант, тъй като е испански он-
лайн тест, което означава, че мо-
жете да го вземете по всяко 
време, когато сте избрали. Все пак 
ще трябва да се регистрирате 
поне 48 часа преди изпита. След 
като приключите с регистрация-
та си, не се колебайте да избере-
те датата и леснодостъпния цен-
тър SIELE, в който искате да се 
явите на изпита и модулите, кои-
то искате да вземете. 
Ако полагате тест DELE, ще 
трябва да се свържете с админи-
страцията в центъра в близост 
до вас и да поискате да знаете 
кога предстои следващият изпит 
и да изчакате датата, която ще 
ви дадат. 

DELE Vs SIELE - Модулите и 
структурата 
Модулът SIELE има четири раз-
лични части. Това са: 

 ■ Четене с разбиране 
(RC) - 60 минути.

 ■ Слушане с разбиране 
(LC) - 55 минути. 

 ■ Писмено изразяване и 
взаимодействие (WEI) - 50 минути. 

 ■ Устно изразяване и 
взаимодействие (SEI) 
- 15-20 минути. 

Можете свободно да ги съчетае-
те и да ги смесвате, за да решите 
кой от модулите смятате, че си 

струва да се тества на определе-
ния ден. Има 15-минутна почивка 
между писмения и устния изпит. 
Като се замислите, можете също 
да изберете SIELE Global, който ще 
ви позволи да положите всичките 
четири модула за около 3 часа. 
DELE има шест нива - A1 (пробив), 
A2 (Waystage), B1 (праг), B2 
(Vantage), C1 (ефективна оператив-
на компетентност) и C2 (майстор-
ство). Всяко от изпитните нива 
включва четири аспекта на испан-
ския език:

 ■ Четене с разбиране (времетраене: 
90 минути, брой задачи - 5).

 ■ Слушане с разбиране 
(времетраене: 50 минути, 
брой задачи - 4).

 ■ Интегрирани езикови умения; 
слушане и четене с писмено 
изразяване (времетраене: 80 
минути, брой задачи – 2).

 ■ Устно изрязване и взаимодействие 
(Времетраене 20 минути, плюс още 
20 за подготовка, брой задачи - 3).

Кандидатите не са длъжни да 
тестват за всяко ниво. Можете да 
пропуснете различни нива и да по-
ложите директно по-високо. От 
100 точки, явил се кандидат тряб-
ва да получи минимум 60, за да пре-
мине. 

Дати на изпита 
Графикът на изпитите DELE за 
2021 г. са 9 и 10 април, 21 и 22 май, 8 
октомври и 12 и 13 ноември. 
Акредитираният и официален цен-
тър SIELE организира изпита поч-
ти всеки месец. Тъй като това е 
индивидуален тест и датата ва-
рира според центъра. Следовател-
но можете да изберете датата и 
часа, когато ви е удобно. 

Цена на изпита
Цени за DELE 

 ■ DIPLOMA A1: 105 лв.
 ■ DIPLOMA A2: 110 лв.
 ■ DIPLOMA В1 (inicial): 130 лв.
 ■ DIPLOMA В2 (intermedio): 180 лв.
 ■ DIPLOMA C1: 190 лв.
 ■ DIPLOMA С2 (superior): 210 лв.

Цени за SIELE Global, което включ-
ва всичките компоненти е  
155 евро. 

Тестови центрове 
Съществуват повече от 900 из-
питни центъра DELE в над 100 
страни по света. Датите вари-
рат в зависимост от мястото. 

Проверете за най-близкия DELE 
център до вас. Институтът Сер-
вантес провежда самостоятелно 
или чрез сътрудничество изпита 
DELE. Изпитите DELE към момен-
та се провеждат в различни обра-
зователни институции в шест 
български града. По един изпитен 
център има във Варна, Велико Тър-
ново, Бургас, Пловдив и Русе, а в 
София са разположени два. Обър-
нете внимание на факта, че не 
всички са активни и за четирите 
сесии. В Русе и Пловдив, например, 
изпити се провеждат само през 
май и ноември.  
SIELE има над 80 асоциирани уни-
верситета в 20 страни от Цен-
трална и Южна Америка. Можете 
да изберете изпита SIELE, като 
изберете един от 1000 тестови 
центъра в 85 държави. 

Дължина на валидността на 
сертификата 
Колко време е валиден сертифика-
тът SIELE и DELE? Дипломата 
SIELE ви дава петгодишна валид-
ност в усвояването на испански 
език от момента, в който получи-
те резултатите си. Петте ръко-
водни органа връчват дипломата 
по целия свят. Причината за огра-
ничението за валидност е, че вла-
деенето на езика на един човек 
може да намалее с течение на вре-
мето, ако той не използва езика. 
Испанското Министерство на об-
разованието е отговорно за връч-
ването на дипломата DELE. Сер-
тификатът е валиден за цял 
живот. Това означава, че не е нуж-
но да се явявате отново на изпи-
та след известно време, за да до-
кажете знанията си. Ако искате 
да изучавате испански език, за да 
продължите кариерата си, DELE 
има предимство. 

Oфициален 
център SIELE 
организира 

изпита почти 
всеки месец



В
ъв време на свръх консумация, развити технологии и 
всякакви видове социални медии бихме могли да кажем, че 
всичко днес е маркетинг. И много често да си успешен в 
тази сфера не зависи от полученото образование. Съ-
ществуват редица „тънкости“ в професията - да уме-
еш да напипваш пулса на потребителите, да намираш 
решения, които отговарят на очакванията им, и дори 

да можеш да създаваш нагласи и очаквания. И да си готов не само да ре-
агираш на промените, но и да ги въвеждаш, а много често и да си източ-
ник на вдъхновение и енергия. 

В днешно време едва ли има организация или бизнес, които да нямат 
обособена функция за маркетинг. Тази област се нарежда по важност 
сред основните административни дейности на всяка компания, без зна-
чение от индустрията и вида продукт/услуга. Всъщност, сферата на 
маркетинга обхваща толкова много дейности, че често остава не съв-
сем ясна за хората, които тепърва искат да се гмурнат в нея. В този 
материал ще се опитаме да дадем повече яснота, както и да предста-
вим в много генерален план последните тенденции в маркетинга.
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Маркетинг 

Наука и изкуство материал на Милена Узунова

Всичко днес е 
маркетинг
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Маркетинг 

Наука и изкуство Какво се изучава?
 ■ Икономика
 ■ Методи за маркетингови изследвания
 ■ Ценообразуване 
 ■ Комуникации и комуникационна политика
 ■ Управление на продажбите
 ■ Потребителско поведение
 ■ Връзки с обществеността
 ■ Стратегически маркетинг 
 ■ Маркетинг в туризма
 ■ Маркетинг на услуги
 ■ Интернет маркетинг
 ■ Дигитален маркетинг 
 ■ Бизнес комуникации

Кариерно развитие 
Специалистът по маркетинг открива и обслужва 

клиенти; разработва и променя продукти, които 
трябва да задоволяват в максимална степен нуждите 
и желанията на клиентите; препоръчва най-подходя-
щите цени; най-добрите места за продажба на фирме-
ните продукти. Той работи върху реклами и търговски 
промоции, разработва маркетингови стратегии, за да 
се постигне най-голям успех, анализира пазарните 
тенденции и наблюдава как се променя средата, в коя-
то работи компанията и какви са последствията от 
тези промени. Дигиталният маркетинг пък е необятно 
поле, което изобилства от позиции: копирайтър (съз-
даване на текст), уеб дизайнер, проджект мениджър, 
мениджър на социалните медии, SEO оптимизатор са 
само част от професиите, които ще откриете във 
всяка занимаваща се с реклама и маркетинг компания.

Сред по-традиционните маркетинг кариерни пъте-
ки са тези на: рекламен агент, ръководител на отдел 
„Маркетинг”, ръководител на отдел „Продажби”, 
имиджмейкър, ръководител на отдел „Реклама” и „Връз-
ки с обществеността”, търговски посредник, търгов-
ски представител по проучване на потребителското 
поведение, продуктовите иновации, цените, бранд ме-
ниджър, мениджър маркетинг и продажби, организатор 
на събития, ПР и други. 

Важно е да споменем, че едно от големите предим-
ства на професионалистите в сферата е възможност-
та за развитие във всякакъв тип компании и индус-
трии. Освен това може да изберете да работите от 
една страна в рекламна агенция, и от друга – в обосо-
бените маркетинг отдели към по-големите компании. 

Какво е маркетинг?
Да започнем отначало - какво представлява марке-

тингът? Процесът по комуникиране на ползата на да-
ден продукт/услуга на потенциални клиенти с цел 
крайната продажба. Това включва прогнозата и упра-
влението на търсенето на продукти и услуги, както и 
способността на компанията да поддържа това тър-
сене на пазара. 

Ефективният маркетинг обхваща изследването на 
всеки аспект от бизнеса и анализирането на преживя-
ването на потребителя във всеки етап на продажба-
та. Като маркетолог ще помагате на организациите 
да идентифицират и разбират по-добре нуждите на 
своите клиенти и да генерират идеи за рекламирането 
на предимствата на своите продукти и услуги.

Дали маркетингът  е подходящ 
за мен?

Маркетингът не е за всеки, макар че на пръв поглед 
предоставя възможност за вълнуваща кариера. При 
всички случаи човек трябва да притежава съвкупност 
от умения и лични характеристики, за да бъде успешен. 
Маркетинг професионалистите често имат образова-
ние в разнообразни сфери, но общите им качества са: 
креативност; способност за работа в екип; фокус вър-
ху детайла; добро планиране, но и гъвкавост за проме-
ни в последния момент; възможност за преминаване от 
позиция на лидер до подчинен, когато е необходимо; 
умение за общуване и разбиране нуждите на клиента; и 
голяма готовност за следване на актуалните тенден-
ции и непрекъснато променящите се способи в марке-
тинга. Тук е моментът да отбележим, че освен вълну-
ваща професия, маркетингът е и много сериозно 
начинание, което изисква аналитични умения и адек-
ватно познание на пазара.

Специалистите са 
единодушни, че бъдещето 

на маркетинга е 
дигиталният маркетинг
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Къде да уча в  
чужбина
САЩ и Великобритания са с водещи 
позиции в бизнес образованието, 
неделима част от което е марке-
тингът. Традиционно най-добрите 
МВА програми, в частност и тези с 
маркетингов профил, се предлагат 
от университети именно от тези 
две държави. Добри маркетинг спе-
циалисти излизат и от френските, 
испанските и нидерландските уни-
верситети. Всъщност, практи-
чески не съществува университет 
в чужбина, който да не предлага 
програма по Маркетинг. BA in 
Business Studies (Marketing) и МВА in 
Marketing са изключително популяр-
ни програми и се предлагат от во-
дещите университети на всяка 
държава, както и в бизнес колежи-
те. Продължителността на обуче-
нието варира от 2 до 4 години за 
бакалавърската степен и 1-2 години 
за магистърската. В момента мно-
го от вузовете предлагат дистан-
ционно обучение с оглед на светов-
ната пандемична ситуация.  
 
 
 

Ето и какво показва последното издание на класацията QS: 

Университет Държава

1. University of Amsterdam Нидерландия

2. University of Southern California САЩ

3. London School of Economics (LSE) Великобритания

4. Stanford University САЩ

5. University of Texas at Austin САЩ

6. University of Pennsylvania САЩ

7. Goldsmiths, University of London Великобритания

8. Nanyang Technological University Сингапур

9. University of California, Berkeley САЩ

10. New York University САЩ

Източник: QS World University Ranking By Subject 2020

Изискванията за прием в специалност Маркетинг в чужбина не се различа-
ват от стандартните за чуждестранните университети, а именно: пре-
ведена и легализирана диплома за завършено средно образование, сертифи-
кат за владеене на езика, мотивационно писмо, препоръки. Някои вузове в 
САЩ могат да изискат резултати от SAT и/или GMAT за МБА програми.

Програмите в различни части на света, самостоятелни или основани в 
партньорство между няколко университета, разбиват монопола на амери-
канските и британските бизнес училища в световните МВА класации. Вече 
близо 40% от местата в топ 100 класацията Financial Times за глобални 
МВА програми принадлежат на бизнес училища извън САЩ и Великобрита-
ния.
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Освен вълнуваща 
професия, маркетингът е 

и много сериозно 
начинание, което изисква 

аналитични умения и 
адекватно познание на 

пазара
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Къде да уча в  
България 
В България университетите вече 
изобилстват от програми по Мар-
кетинг. Той е част от всяко иконо-
мическо образование, а като са-
мостоятелна дисциплина го 
търсете в икономическите вузове 
и бизнес колежите. За тази специ-
алност можете да получите бака-
лавърска и магистърска степен, да 
се обучавате в редовна и задочна 
форма, възможно е и дистанционно 
обучение. Бакалавърските програми 
са от 2-4 години, а магистърските 
– 1-2 години. Приемът става чрез 
документи и оценки от дипломата, 
а в някои случаи и чрез специализи-
рани приемни изпити. Почти всеки 
български вуз предлага програма по 
Маркетинг, а по-иновативните 
имат и специализирани програми по 
Дигитален маркетинг (например 
Софийският университет и Югоза-
падният университет в Благоев-
град имат такава магистърска 
програма). Сред университетите, в 
които може да изучвате специал-
ността и на ниво балакавър, са:

 ■ Университет за национално и 
световно стопанство (УНСС)  

 ■ Икономически университет, 
Варна www.ue-varna.bg

 ■ Пловдивски университет „Паи-
сий Хилендарски”,  
Пловдив www.uni-plovdiv.bg

 ■ Американски университет, 
Благоевград www.aubg.bg

 ■ Нов български универ-
ситет www.nbu.bg

За по-практически насочените 
препоръчваме цялостната програ-
ма по дигитален маркетинг на Soft 
Uni.  Продължителността є е около 
1 година и обхваща следните моду-
ли: Marketing Basics, Fundamentals 
Program (Content Marketing, Facebook 
Marketing, SEO, Google Ads, Google 
Analytics, Email Marketing) и специа-
лизация в едно от трите профе-
сионални направления – експерт по 
социални мрежи, експерт по пред-
ставянето и SEO&SEM експерт.

Настояще и бъдеще  - дигитален маркетинг 
Технологиите променят генерално начина, по който функционират всички 
отрасли в съвременната икономика, но маркетингът е сферата, която 
може би претърпява най-много и непрестанни промени.
Специалистите са единодушни, че бъдещето на маркетинга е дигиталният 
маркетинг. Той обхваща методите и техниките за промотиране на 
продукти и услуги онлайн. Също както традиционния маркетинг, основната 
му цел е да привлече публика и да генерира потенциални клиенти. 

Дигиталният маркетинг има множество подкатегории като социални мре-
жи, оптимизация на търсенето, производство на съдържание (визуално и 
текстово), имейл маркетинг и още много. Това, което трябва да знаете, е 
че тук промените се случват буквално на всяка секунда и техниките, които 
са били ефективни преди година или две, вече не са от полза. За финал ще 
изброим някои от последните тенденции в дигиталния маркетинг – и ако 
поне някоя от тях привлече вниманието ви – може би специалност Марке-
тинг наистина ще е подходяща за вас! 

1. Фейсбук вече не е кралят на социалните мрежи. 
Според Forbes 41% от потребителите във Facebook са на възраст над 65 
години. Това означава, че мрежата губи силните си позиции сред по-младо-
то поколение, което предпочита визуални и интерактивни преживявяния, 
предлагани от други приложения като Instagram, Snapchat и новата звезда 
на хоризонта – Tik Tok (социална медия само с видео съдържание).

2. Чатботовете са новият начин за обслужване на клиенти.
Чатбот е софтуер на базата на изкуствен интелект, който служи за вир-
туален съветник – комуникира с потребителите и им помага да изпълнят 
целта си или да намерят отговор на въпроса си. Чатботовете си взаимо-
действат с хората по натурален начин чрез използването на текстови 
съобщения и са съвременен начин за предоставяне на услуги в категорията 
„обслужване на клиенти“.

3. Видео съдържанието вече не е опция, а необходимост.
В свят, обсебен от мобилни технологии, хората гледат и споделят видеа 
повече от всякога. Видео маркетингът е силно ангажиращ, особено ако е 
видео на живо (live video). Т.нар. live streaming е мощен инструмент, особено 
ако е комбиниран с инфлуенсър маркетинг (използване на известни личности 
за реклама на продукт/услуга). Тук е моментът да споменем и че инфлуен-
сърите са новите телевизионни реклами, които бомбардират със снимки и 
видеа своите лични профили в социалните медии, като по този начин из-
тъкват предимствата на рекламирания продукт пред мрежата си от хи-
ляди последователи.

4.Персонализацията е новото име на имейл маркетинга.
Имейлите продължават да са генерален канал на комуникация. Що се отнася 
до рекламни цели, генеричното съдържание вече не върши работа. Важният 
елемент, който прави имейл маркетинга ефективен през 2021 г., е персона-
лизираното съдържание.

5. Гласовото взаимодействие – почти толкова важно,  
колкото визуалното.
Благодарение на Siri, Google, Alexa комуникацията с устройства чрез глас 
става все по-популярна. Погледнато от маркетинг страна, тази тенден-
ция касае алгоритмите за таргетиране на съдържание в търсачките, бази-
рано на това какво потребителите изговарят, а не толкова на това какво 
изписват в телефоните си.



...
Дори и след  
20 години от завършването си 
не съм спряла да уча

Любина Любенова - 
Маркетинг мениджър на Винербергер за регион Южни Балкани (България, Маке-
дония, Косово и Албания). През 2001-ва г. завършва „Немска филология“ в Софий-
ски университет, а през 2006 и „Маркетинг, реклама и бизнес комуникации“ в 
УНСС. Започва професионалния си път през 2001 г. и работи като маркетинг 
специалист във фирма Алукьонигщал. През 2007 г. се присъединява към екипа 
на Винербергер. През 2018 г. поема позицията Маркетинг мениджър за регион 
Южни Балкани.

Споделете как Вие избрахте професионалния си път. Кое предопреде-
ли избора Ви и кога се случи взимането на решение с какво ще се зани-
мавате? 

Да се занимавам с маркетинг не беше детската ми мечта. „Последната“ 
ми детска мечта се оформи в пети клас, когато бях решила, че ще стана 
преводачка на Президента и ще следвам немска филология, за да го постиг-
на. Така целенасочено преследвах този план и завършвах магистратурата 
си в Софийския университет. Междувременно се издържах като преподавам 
уроци по немски. Един от ангажиментите ми беше да преподавам по мес-
торабота на екипа на Алукьонигщал. Тогава започна историята на моята 
голяма любов – Маркетинга - съвсем в стила на „Пепеляшка“. Бях поканена 
от управителите да помагам през лятото по голям проект, с който явно 
добре съм се справила, защото буквално след това ми предложиха постоян-
на работа. Установих, че работата е много интересна и динамична, и ре-
ших да продължа развитието си в тази посока. Подкрепата, която получих 
ми позволи успоредно да работя и да уча по новата специалност. 

Много млади хора се лутат и трудно решават в кое поприще да се ре-
ализират. Посъветвайте ги как да открият силните си страни. 

Пробвайте, докато откриете своето „нещо“! И го правете докато сте 
млади и имате енергията и най-вече безстрашието да експериментирате. 
Неминуемо ще го разпознаете, щом го откриете, и няма да имате капка 
съмнение. То е като в любовта, независимо какво ви казват околните, дъл-
боко в сърцето си ще знаете, че няма друг път за вас. 

Пробвайте, 
докато откриете 
своето „нещо“ 
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интервю на Десислава Пенчева



Образованието е 
добра начална 

точка за 
развитието на 

един 
професионалист, 

но за мен по-
важно е 

желанието за 
непрекъснато 

усъвършенстване

Рзкажете за образованието си. 
Мислите ли, че образованието в 
специалността Маркетинг в 
България е конкурентно на све-
товните стандарти?

Основите, които получих в УНСС, 
бяха солидни и абсолютно доста-
тъчни, за да стартирам развитие-
то си. Но не можех да остана на 
тези нива. Различните подходи, те-
ории и добри практики се подобря-
ват все по често и във все по-непо-
дозирана посока. Целият ни свят се 
променя с часове. 2020-та беше до-
бро показно за това. Не бива да спи-
раме развитието си с вземането на 
диплома, а от там да започнем да 
търсим онзи аспект, който да ни 
направи експерти в дадена област. 
Аз лично дори и след 20 години от 
завършването си не съм спряла да 
уча. В последните няколко години 
наблегнах на дигиталния маркетинг, 
за да се адаптирам към новите реал-

ности и да изуча спецификите на 
новоналожилите се комуникационни 
канали. Гмурнах се в дебрите и на 
копирайтинга, та дори и направих 
първи стъпки в дизайна и фотогра-
фията. В България има вече много 
начини за учене. Дигиталната ера, 
която ни връхлетя, вече позволява 
да го правим дори без да напускаме 
дома си, камо ли границите на ро-
дината. Всичко е въпрос на амбиция 
и правилно поставени цели. 

Какви професионални, а и лични 
качества изисква професията 
Ви? Кое е най-голямото предиз-
викателство в работата на 
специалиста по маркетинг? 

Способността да се адаптирам 
се оказа най-предизвикателна за 
мен в последните години – както в 
професионален, така и в личен 
план. Разбирането, което трябва 
да се развие, за да приемеш все 
по-динамично променящия се свят 
е основополагащо качество, за да 
успяваш да следваш тази промяна. 
Постоянството, дисциплината, 
отдадеността, склонността за 
нестандартно мислене и смелост-
та да опитваш нови неща със си-
гурност помагат. Като цяло в 
тази професия не може да се ску-
чае. Винаги има нещо ново и ин-
тригуващо за научаване и се сре-
щаш с много и разнообразни хора. 
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Работите в голяма междуна-
родна компания, какви са ползи-
те да черпите опит от компа-
ния с над 200 годишна история? 

От вече почти 14 години съм 
горд член на фирма Винербергер, 
която в България е представена 
от 15 години, но в международен 
план има наистина вековни тради-
ции. Общо 15 000 души в 30 дър-
жави работят като един за успеха 
на една компания с уникална фир-
мена култура. Представете си до 
какъв неизчерпаем ресурс имам 
привилегията да имам досег! В ком-
бинация с коректното и отговор-
но отношение на мениджмънта, 
подкрепата в индивидуалното 
развитие на всеки един от нас и 
неизброимите успехи на компания-
та досега ме карат да продължа-
вам да работя не просто като ре-
дови служител, а като 
съсобственик. Да се учиш и разви-
ваш в такава среда е благословия. 

Доколко образованието е клю-
чово при сформирането на един 
професионалист в сферата на 
маркетинг и доколко професио-
налният опит в бъдещото ка-
риерно развитие допринася за 
изграждането му?

Образованието е добра начална 
точка за развитието на един про-
фесионалист, но за мен по-важно е 
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желанието за непрекъснато усъвършенстване. Аз са-
мата имах уникалния шанс да стартирам без нужното 
образование, но съумях да се възползвам от този шанс 
и да надградя познанията си тогава, а продължавам и 
до ден днешен. Няколко атрактивни реда в автобио-
графията могат да отворят вратите към желана по-
зиция, но няма да помогнат да останете зад тези вра-
ти дълго, ако не вложите повече от себе си, отколкото 
се очаква. 

Откъде черпите вдъхновение?
Хората, с които се срещам и работя на ежедневна 

база са неизчерпаем източник на вдъхновение. Сами-
ят факт, че са готови да изслушат недооформените 

ми идеи, ми дава възможност да си подредя в главата 
онова, което си представям. А най-приятно е, кога-
то ме разбират дори и когато не успявам да обясня 
всичко съвсем ясно. Такъв добър спаринг партньор 
имам в лицето на дизайнера на Маркет Тренд – Иво 
Грозев, който успява винаги да отгатне от половин 
дума, как си представям нещата, които „кипят“ в 
главата ми и да ги визуализира. Той ме вдъхнови да 
уча дизайн. Извън ежедневната ми работа съм се 
сблъсквала с хора, които напълно промениха пред-
ставите ми в дадена област. Преди години имах удо-
волствието да се срещна на живо с Филип Котлър. 
Този човек разби на пух и прах много мои концепции и 
до ден днешен ми е референция за нестандартно и 
разчупено мислене. Копирайтерът Ангел Искрев пък 
винаги успява да ме изуми, още колко много оригинал-
ни послания могат да се създадат, дори и когато ми-
слиш, че всичко е измислено. Фотографът Николай 
Пандев е кумирът ми във фотографията. 

Кои са любимите Ви професионални проекти/по-
стижения?

Всеки следващ проект е най-любимият ми, колкото 
и клиширано да звучи. Точно когато завърша даден 
проект, в който съм вложила сърце и душа, и се насладя 
на резултата, се появява следващият завладяваш про-
ект, който ме предизвиква да се получи още по-добре. 
Буквално е като опиат. И се опасявам, че лечение за 
тази зависимост няма!

Всеки следващ проект 
е най-любимият ми, 

колкото и клиширано 
да звучи
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На първо място е 
важно да знаете 

какво точно искате 
и от какво 

образование се 
нуждаете

К
улинарните изкуства набират изключителна попу-
лярност през последните години, както в световен 
мащаб, така и у нас. Няма човек, който да не е чувал 
за Гордън Рамзи, например. Но ако симпатизирате на 
него или на друг тип такава личност, то вие се нуж-
даете от кулинарно училище. 

На първо място е важно да знаете какво точно искате и от какво 
образование се нуждаете.  Някои от курсовете по кулинария са от 
по няколко месеца, други – по цяла година, а образованието за бака-
лавър – цели 8 семестъра. 

В много от кулинарните училища, освен че ще получите диплома, 
ще изкарате стаж в ресторант или хотел, и ще придобиете меж-
дународен опит. Често след този стаж ще имате възможност да 
стартирате и работа по специалността.

Кулинарни изКуства 
материал на Борислав Борисов



България
Въпреки че кулинарията се развива с бързи темпове, в България 
все още не е достатъчно разпространено обучението. Да, има 
академии, в които може се обучавате и да получите сертифи-
кат, но има само един университет, който би ви предложил ак-
редитирано образование със степен „бакалавър“. И това е Ви-
сше училище по мениджмънт – Варна.

Висше училище по мениджмънт – Варна
ВУМ предлага 3 специалности, акредитирани от Националната 
агенция за оценяване и акредитация.

 ■ „Гастрономия и кулинарни изкуства“ - изцяло на английски език, 
а студентите получават две дипломи – българска от ВУМ и 
британска от Cardiff Metropolitan University. Специалността се 
отличава с иновативност, засилено практическо обучение, из-
следователски елементи и новаторски подход към кулинарията. 
Обучението е в рамките на 3 години и студентите провеждат 
задължителни практически стажове с обща продължителност 
до 12 месеца.

 ■ „Хотелиерство и кулинарни изкуства“  - отново образование-
то е изцяло на английски език и студентите получават две ди-
пломи – българска от ВУМ и британска от Cardiff Metropolitan 
University. Тук ще изучавате специалността 4 години за придо-
биране на „бакалавър“ и отново има задължителни практически 
стажове с обща продължителност до 12 месеца.

 ■ „Кулинарни науки и технологии“ – нова специалност, която съче-
тава научен подход с практически умения и предоставя знания 
и компетенции в три области - технология на храните, кули-
нарни изкуства и бизнес умения. Това е уникална за българския и 
европейски пазар програма, която предоставя научни познания 
с фокус върху кулинарните процеси. Отличнителното при тази 
специалност е богатата мрежа от повече от 200 активни меж-
дународни партньори, където студентите могат да проведат 
предвидения в учебния план задължителен практически стаж. 
По този начин те получават реална възможност да създадат 
контакти, да почерпят умения и опит в реална среда и да поло-
жат основите на бъдещата си успешна бизнес реализация.

Въпреки че 
кулинарията се 
развива с бързи 

темпове, в 
България все още 
не е достатъчно 
разпространено 

обучението
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Кулинарна академия HRC
Това е водещият кулинарен институт в Из-
точна Европа. Намира се в центъра на София 
и на площ от 2500 квадратни метра са раз-
положени 6 кухненски лаборатории. На раз-
положение на студентите има шоколадова 
работилница, пекарна, демонстрационен 
ресторант, топла и студена кухня, сладкар-
ска лаборатория и още. В учебната винарска 
изба, компютърна зала и най-голямата кули-
нарна библиотека в България студентите 
могат да подобряват теоретичната си 
подготовка на тема кулинария, храни, на-
питки и всичко свързано с тях. В демонстра-
ционния театър с близо 100 места те мо-
гат да се учат от едни от най-добрите 
готвачи в света.
Академия HRC предлага двугодишна програ-
ма по „Кулинарни изкуства“ и програма по 
„Управление в ресторантьорството“, която 
се провежда в рамките на три семестъра. 
Програмите са разработени от лидери в 
образованието и индустрията. Академия 
HRC предлага професионална и модерна база, 
инструктори с богат международен опит и 
програма, разработена изцяло на английски 
език!
Обучението в Кулинарна Академия HRC е 
признато от Комисията за акредитация на 
американската кулинарна федерация като 
отговарящо на международните стандарти 
за 2-годишно кулинарно образование.
След успешно завършване на четирите ин-
тензивни семестъра в Кулинарна академия 
HRC, получавате акредитирана диплома по 
кулинарни изкуства.



Pastry Academy
Това е академия свързана единствено със сладкарското изку-
ство. Намира се отново в София и е основана от шеф Ради 
Стамболов. Идеята на академията е да разпространи кули-
нарното изкуство и да изгради навици за добро хранене. 
Освен редица курсове, академията предлага и специални 
тиймбилдинги и събития, на които наистина може да се по-
чувствате като част от една голяма общност. Сред обуче-
нията може да избирате между:

 ■ Обучения в областта на сладкарство, хлебарство и кулина-
рия на място и в Академията

 ■ Организация и управление на сладкарско производство
 ■ Корпоративни уъркшопове и тиймбилдинги
 ■ Подбор, развитие и обучение на персонал

МЕТРО Академия
МЕТРО Академия отваря врати в началото на 2012 година. 
Оновната цел е обогатяването на кулинарната култура в 
България както сред професионални готвачи, така и сред 
любители и деца. За тази цел организират разнообразие от 
кулинарни събития като: 

 ■ Кулинарни курсове с разнообразни тематика и 
степен на трудност, водени от доказали се про-
фесионалисти от страната и чужбина.

 ■ Тиймбилдинги под формата на креативни ку-
линарни занимания за вашия екип.  

Кулинарно училище МЕНЮ
Тук се предлагат избрани курсове за непрофесионалисти, 
които разкриват кулинарни тънкости и тайни, дават нови 
идеи за вкусна и красива храна, и запознават със съвременни-
те тенденции в готварското изкуство. Това е място за ку-
линарно вдъхновение, в което шеф-готвачи и преподаватели 
разкриват пред участниците в курсовете тайните на гот-
варското и сладкарското изкуство.

Кулинарно училище Amuse Bouche
Буквално преведено от френски „Амюз Буш“ означава „удо-
волствие за устата“. Вдъхновени от идеята, че храната 
сплотява, кулинарно училище „Амюз Буш“ има за цел да пре-
върне готвенето в удоволствие, независимо по какъв повод 
се налага.
Школата е основана от шеф-готвач Ангел Димитров, който 
впоследствие заминава на обучение в Англия. Предлаганите 
курсове (минимум пет и максимум девет участници) са доста 
разнообразни като съдържание и продължителност. „Как да 
оцелеем в кухнята“ например е ориентиран към начинаещите 
и от него често се възползват млади хора, които ще замина-
ват за чужбина и трябва да готвят за себе си.
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Главните готвачи, 
критици на 

ресторанти и автори 
на редица рецепти и 
книги са изучавали 

предимно изкуството 
на готвенето в 
държави като 

Франция, Италия и 
Швейцария



Кулинарни училища в Европа и света
Ако трябва да категоризираме, най-добрите кулинарни училища са в 
САЩ – поне класациите показват това. Но и Европа не отстъпва, особе-
но с институции като Le Cordon Bleu. Нека не забравяме, че главните 
готвачи, критици на ресторанти и автори на редица рецепти и книги са 
изучавали предимно изкуството на готвенето в държави като Франция, 
Италия и Швейцария.

Топ 5 кулинарни училища в света
Място Училище Място

1. Culinary Institute of America at Hyde Park САЩ

2. Institute of Culinary Education САЩ

3. International Culinary Center САЩ

4. Auguste Escoffier School of Culinary Arts САЩ

5. L’Academie de Cuisine САЩ

Източник: https://thebestschools.org/ 

Culinary Institute of America at 
Hyde Park
Основан през далечната 1946-та 
година Кулинарният институт на 
Америка е едно от най-високо цене-
ните (да не кажем и най-цененото) 
кулинарно училище в света. То е със 
седалище Хайд Парк, Ню Йорк. Ин-
ститутът има и на още няколко 
места кампуси, като има дори и в 
Сингапур.
Учебното заведение е частно и фо-
кусирано единствено върху кулинар-
ното образование. Завършилите 
там имат отлично реноме и са из-
ключително търсени на пазара на 
труда. Предлага се бакалавърска 
степен още от далечната 1991-ва 
година, когато в много части на 
света кулинарията не се е славела с 
нуждата от специализирано обра-
зование.
Институтът предлага различни 
бакалаври, като ви позволява да 
специализирате в области като ку-
линари със сладкиши, деликатеси, 
главни готвачи с 5 звезди или дори 
да изучавате управление на храни-
телния бизнес и да се научите как 
точно да дирижирате собствен 
ресторант. 
Хубавото на такива места за изуча-
ване на кулирания е, че може да за-
почнете тотално от нулата, не се 
изискват специализирани изпити, 
защото има подготвителни курсо-
ве и ускорени програми, които ще ви 
подпомогнат в образованието.
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29Имайте предвид, че много от завър-
шилите веднага започват работа и 
то на реномирани места, защото са 
предвидени редица стажове и 
най-често след стажа оставате да 
работите на даденото място.
Таксата за обучение е около 50 000 
долара на година, като има и сти-
пендии, които могат да покрият 
значителна част от сумата.

Institute of Culinary Education
Институтът за кулинарно образо-
вание е най-голямото независимо 
училище в САЩ с модерни кампуси в 
Ню Йорк и Лос Анджелис. Основано е 
през 1975-та година и може да се 
похвали с едни от най-добрите 
готвачи и лидери в кулинарната ин-
дустрия. Училището предлага раз-
нородни дипломи по кулинарни изку-
ства, сладкарство, хотелиерство и 
ресторантьорство, декорации и 
много други. Тук не се взима бакала-
върска степен, а получавате дипло-
ма, но все пак си заделете поне 1 го-
дина интензивна работа в 
кулинарния институт при интензи-
вен график.
Над 14 000 човека са завършилите 
до този момент и най-често редица 
от тях работят с най-добрите 
ресторанти или са под друга форма 
в хранителния бизнес.
През 2016-та година Институтът 
за кулинарно образование е обявен 
за „Най-доброто кулинарно училище 
в Америка“.
Таксата много зависи от това каква 

специалност точно искате да запи-
шете и колко време ще продължи 
обучението ви. Може да избирате 
между 8, 11 и 12 месеца, като цената 
варира от 35 000 долара до 42 000 
долара за цялата година.

International Culinary Center
Международният кулинарен център 
е частно кулинарно училище, нами-
ращо се в Ню Йорк. 
Кампусът се намира в един от 
най-луксозните квартали – Сохо. Ос-
нован е през 1984-та година и се 
слави като висококачествено кули-
нарно училище, което обучава едни 
от най-добрите готвачи в света.
Курсове има почти целогодишно, а 
специалностите са многобройни. 
Може да специализирате както в 
кулинарните изкуства, така и в 
сладкиши, печене или дизайн на тор-
ти. Има дори образование за соме-
лиери с възможност за изпити и ди-
плома. 
Образованието е структурирано в 
200 часа, а от вас зависи как точно 
ще ги разпределите. Цената е 39 
000 долара.

Le Cordon Bleu
Основана във Франция през далечна-
та 1895 г., Le Cordon Bleu е най-голя-
мата световна институция за кули-
нария. С повече от 50 училища на 
пет континента, съоръжението 
обучава около 20 000 ученици го-
дишно, като готварството е един 
от основните му фокуси.
Въпреки че оригиналният кампус Le 
Cordon Bleu в Париж е чудесен избор, 
има също така свързани училища в 
Лондон, Мадрид, Истанбул, Токио, 
Австралия, Канада, Мексико и други 
страни.

Академията за кулинарни из-
куства в Швейцария
Академията за кулинарни изкуства в 
Швейцария е една от най-уважава-
ните кулинарни институции в све-
та. Основана е през 1991 г. и има 
офиси в Люцерн и Льо Бувре. 
Разполага с модерни кухни и работи 
с различни професионалисти в бран-
ша. Програмата се фокусира както 
върху кухненските умения, така и 
върху знанията, необходими за ус-
пешното предприемачество. 
Едно от най-големите предимства 
е, че се предлагат стажове от екс-
перти в бранша като Ritz Paris и 
Ritz Escoffier.
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Антонио Иванов  
е главен готвач на ресторант „Се Ла Ви”. За своята крехка 27 
годишна възраст, Антонио е един от готвачите в България, 
родени под щастлива звезда. Неговата кариера го отвежда в 
кухните на редица престижни ресторанти в столицата, където 
работи с изявени имена от кулинарния ни елит – Джун Йошида, 
Ивайло Петков, Димо Димов и др. Талантът му не спира да му 
носи високи постижения, като през 2013-та година печели 
престижната награда „Готвач на годината“, а през 2015-та става 
първенец в националната квалификация за най-престижното 
кулинарно състезание в света – „Bocuse d’Or”. 

Бях на 16 години, когато 
започнах да се 

занимавам 
професионално и така 

вече 11 години

...
Думите са излишни,  
когато говорим за ястия!
Всичко е емоция, удоволствие и усещане от храната! 
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интервю на Мария Йотова

Представете се с няколко думи пред нашите читатели.
Казвам се Антонио Иванов, на 27 години. Завършил съм 

професионалната гимназия по туризъм в София. Работил 
съм с изявени имена от кулинарния ни елит – Джун Йошида, 
Ивайло Петков, Димо Димов и др. През годините съм пече-
лил различни престижни състезания. Работил съм като гла-
вен готвач на верига петзвездни спа-хотели в България  
Strimon Garden - в Кюстендил. Живях и работих в Белгия 
последните 2 години, а сега се завърнах в България и съм гла-
вен готвач в ресторант “Се Ла Ви”.

Какво сте завършили? Имате ли някакво 
професионално обучение?

Възпитаник съм на професионалната гимназия по тури-
зъм в София. Там се запознах с един от най-важните хора за 
мен - шеф Юлия Панджерова, която беше мой ментор по 
различни проекти. Още в 10-и клас започнах работа като 
стажант, а след това работих при Джун Йошида, който 
запали още повече искрата към професията в мен.

Разкажете ни повече за Вашия професионален път. От 
колко време се занимавате с готварство?

Бях на 16 години, когато започнах да се занимавам профе-
сионално и така вече 11 години. Времето минава много бързо 
с работа, която ти доставя удоволствие и е на бързи обо-
роти. Естествено, не винаги е било песен, имало е и тежки и 
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От изключително 
значение е един 

готвач да се научи 
да мисли, да 

разсъждава и да 
бъде колегиален…

трудни моменти, и от тях съм се 
учил най-много.

Представяли сте България на 
Bocuse d'Or. Споделете ни какво 
e да участваш на толкова 
престижно състезание.

На 10 и 11 май 2016 г. в Будапеща 
се проведе европейският финал на 
кулинарните "Оскари" "Бокюз д'Ор". 
Тогава България участваше в прес-
тижното готварско състезание за 
трети път. На самото състезание 
завършихме на 20-о място, но въ-
преки това успяхме да представим 
България и това може само да ни 
радва. 

В хода на състезанието се дава 
тема, по която всеки екип трябва 
да създаде предястие и ястие в 
рамките на 5 часа и 30 минути. Те-
мата на българските квалификации 
беше калкан за предястие и пиле за 
ястие.
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незабравимо. Срещнах се със све-
товноизвестни личности в кулина-
рията, за които само съм си мечтал.

Работили сте в Белгия в известен 
ресторант, но сте се завърнали в 
родината. Къде ви води 
професионалния ви опит сега? 
Ще ни изненадате ли с нещо ново 
в България?

Започнах ново предизвикател-
ство в България в Се Ла Ви Ресто-
рант-Клуб. Изготвихме менюто на 
ресторанта с авторски рецепти и 
всичко необходимо за идеален и неус-
тоим вкус. Думите са излишни, кога-
то говорим за ястия! Всичко е емо-
ция, удоволствие и усещане от 
храната! Обожавам да готвя... и 
това ще си проличи в Се Ла Ви! Запо-
вядайте и се уверете сами.

И за финал, какво бихте казали 
на младите хора, които тепърва 
обмислят да се занимават 
професионално с готварство?

Бих им казал да не спират да дъл-
баят и да се учат, ако искат да успе-
ят. Да опитат различни типове ра-
бота като ресторант, хотел, 
кетъринг и заведения за бързо хра-
нене, защото всяко място може да 
ги научи на различни неща. За мен 
това е по-важно от книгите и ре-
цептите. Да, те винаги учат и по-
магат, но не винаги ще са наблизо. 
От изключително значение е един 
готвач да се научи да мисли, да раз-
съждава и да бъде колегиален, защо-
то екипът е най-важен!

Ние с екипа ми - помощникът ми  
Симеон Николов и треньорът ни  
Юлия Панджерова - подготвихме 
калкана във вакуум на 51 градуса, 
така наречената техника „су вид“ и 
добавихме плънка от скариди с ос-
таналите филета от калкана, като 
завършихме със сос от скариди, из-
сушен върху пчелна питка. Пилето  
също го подготвихме със „су вид“ от 
вида „Лейбъл руж“, напълнихме с фарс 
от бутовете, спанак и фино смляно 
кашу, а външната обвивка напра- 
вихме от хрупкави билки.

Нашето участие в европейски 
квалификации определено е следва-
щата крачка на България към пови-
шаване на кулинарната ни култура. 
Необходими са ни такива изяви на 
български шеф готвачи на светов-
ната кулинарна сцена, не само за да 
заявим своето място сред добрите, 
но и за да черпим директно от изво-
ра нови техники, презентации, идеи. 



Божидара Илиева,  
на 22 години от София. В момента учи Xранителни науки (Ernährungswissenschaf-
ten) във Виенския университет.

Преди да завърша средното си образование в 91-ва Немска езикова гимназия 
„Проф. Константин Гълъбов“, учих три години в СМГ, но езиците винаги са били моя 
страст и затова след 7-ми клас избрах Немската. Още от тогава знаех, че искам да 
уча на немски език в чужбина, но не знаех точно къде. 

Какво е да учиш  
Хранителни науки във Виена?

Как се спря на университета, в 
който следваш?

 Виена ме грабна още от първия 
път, когато стъпих там и се разхо-
дих по булеварда от операта, покрай 
главната сграда на университета 
до кметството, а после и до Дунава. 
Била съм на 12-13 години, но си спом-
ням как влязох в университета и си 
казах, че един ден искам да уча там. 
Пет години по-късно открих, че Ви-

енският университет предлага точ-
но специалността, с която исках да 
се занимавам, а и програмата отгова-
ряше на представите ми. Не ми беше 
трудно да взема окончателно реше-
ние, след като получих писмото, че 
съм приета.

Има ли специфики при кандидат-
стването, за които трябва да зна-
ят бъдещите кандидати? 

Във Виенския университет много 
зависи за коя специалност става въ-
прос. При повечето има изпит, ако 
броят на кандидатите надвишава 
местата, които се предлагат. Изпи-
тът е през лятото и покрива опре-

Аз имах късмета кандидатите да са с 
трима човека по-малко от местата и 

изпитът отпадна

делен материал, който се обявява 
предварително на онлайн страница-
та на университета. Аз имах късме-
та кандидатите да са с трима чове-
ка по-малко от местата и изпитът 
отпадна. За самото кандидатства-
не има такса от 50 евро, която се 
заплаща независимо дали ще бъдеш 
приет или не. Преди три години 
беше така. Обикновено са доста ко-
ректни и всякаква нова информация 
за крайни срокове, изпити и такси 
може да бъде намерена на официал-
ния им сайт. Спомням си, че канди-
датстването ми не беше много 
трудно. Стресът е единствено до-
като чакаш да обявят дали ще има 
приемен изпит или не. 

Разкажи малко повече за твоята 
специалност. Кое е най-важното 
нещо, което научи от образова-
нието си дотук? 

Моята специалност се занимава с 
всички аспекти на храненето, като 
се започне от химичния състав на 
хранителните вещества, през био-
химичните и физиологичните проце-
си при преработването на храната 

ин
те

рв
ю

32



ст
уд

ен
тс

ки
 ж

ив
от

33

ин
те

рв
ю

3333

Какви са перспективите за кариерна реализация?  
Какви са твоите амбиции? 

Специалността ни подготвя както за изследователска 
дейност в научната сфера, така и за по-социално насоче-
на дейност, свързана с политиката на общественото 
здраве и законодателството зад сигурността на храни-
те. Личните амбиции на всеки един определят в какво да 
се специализира. С колегите ми учим едно и също като ма-
териал, но същевременно сме се запътили към различни 
кариери, което прави контактите ми много по-разноо-
бразни и интересни. Познавам хора, които искат да се по-
топят изцяло в науката и ще продължат с магистърска 
степен по Биохимия или Аналитична химия. Аз лично съм 
впечатлена от хранителната ни система в по-глобален 
план и се стремя към международни организации като 
ФАО (организация по прехрана и земеделие към ООН), кои-
то се занимават с глобални проблеми като пандемията 
от затлъстяването и световния глад.

Това лято имах възможността да направя едномесечен 
стаж към Българската агенция по безопасност на храни-
те (БАБХ) и да се запозная отблизо с реалната ситуация в 
България. Видях как в действителност работят различ-
ните канали на комуникация между агенциите на страни-
те- членки на ЕС, между институциите в държавата, как 
се разпространяват лабораторните резултати и се взе-
мат съответните мерки. Не много хора се замислят колко 
комплексна и многопластова е хранителната ни система, 
колко е сложно тя да бъде регулирана законосъобразно, 
така че да осигури високо ниво на безопасност за всеки 
гражданин. За мен това беше една много ценна възмож-
ност да сравня информацията, която се преподава в уни-
верситета, с реалността и най-вече да се запозная с ней-
ното приложение!

И за финал, какво би казала на младите хора, които 
тепърва обмислят да заминат да учат в Австрия? 

Мога да говоря само за Виена по този въпрос и без да се 
замислям бих казала, че Виена е един прекрасен студент-
ски град, където всеки може да намери нещо за себе си. 
Пълна е с чуждестранни студенти, културни събития 
като виенските балове, за които всички сме чували, Лет-
ния кино фестивал пред Кметството или така познати-
те ни австрийски коледни базари. А пък когато ни домъч-
нее за родината, българското общество във Виена се 
слави с многобройността и сплотеността си, а и българ-
ските магазини досега нито веднъж не са ни разочаровали 
- когато на някого му се дояде българско кисело мляко или 
пък му скимне да си опече баница и да почерпи австрий-
ските си приятели. Виена се превърна в мой втори дом, 
където пораснах и от ученичка станах възрастен. Сигур-
на съм, че и на бъдещите студенти, които решат да учат 
тук, ще им стане толкова драго, че ще им е трудно да ка-
жат Tschüss-baba (австрийското „Чао“)! 

Много хора си мислят, че 
единственото нещо, с което 

се занимавам, е 
здравословното хранене и 

новите тенденции в диетите, 
което само отчасти е вярно 

и се стигне до социално-икономическите аспекти и сигур-
ност на храните. Предмети като Нови хранителни техно-
логии, Развитие на аграрното стопанство и Хранително 
право са задължителна част от програмата, като идеята 
е да се изгради цялостна представа за всички сфери, свър-
зани с хранителната индустрия. Много хора си мислят, че 
единственото нещо, с което се занимавам, е здравословно-
то хранене и новите тенденции в диетите, което само 
отчасти е вярно. Специалността се нарича „Хранителни 
науки“ и се очаква от нас да мислим, работим и анализираме 
цялата информация, която имаме на наше разположение, 
като учени. Мои приятели се изненадват защо имам тол-
кова медицински и природо-научни предмети като анато-
мия, патология, физиология и безброй видове химия, нарав-
но със студентите от биологичните специалности на 
университета. Не знаех всъщност колко е удовлетворява-
що и забавно човек да работи в лаборатория заедно с бъ-
дещи фармацевти, химици и учени по храните, поставяйки 
под въпрос статуквото на хранителната действител-
ност!!!

Може би най-важното нещо, което научих, е, че винаги ще 
има въпроси, на които човечеството ще търси отговор, и 
че нищо не е сигурно. Само трябва да имаме куража да по-
ставяме под въпрос наученото досега и да не ни е страх, 
когато правим грешки – какво е една гръмнала епруветка 
или изчисления много над нормата на допустимото, ако 
човек продължава да изпитва тръпката от новото и не се 
предава!

с подкрепата на 

Консултант №1 за образование  
в Германия и Австрия.
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база данни
администратор на 

материал на Мария Йотова

Кои хора използват бази данни?
Хората, които използват бази данни, могат да бъдат всички служи-

тели на дадена организация – от търговците и анализаторите до адми-
нистраторите и програмистите на базата данни.

Какво прави администраторът на данни?
Администраторите на бази данни работят с много различни видове 

индустрии - фирми за проектиране на компютърни системи и услуги, за-
страхователни компании, библиотеки, онлайн магазини, банки и болници. 
Те работят в тясно сътрудничество с анализаторите в една компания и 
осигуряват лесен и сигурен достъп до базата данни на анализаторите, 
за да намерят необходимата им информация.

Ролята на администраторите може да включва планиране, инстали-
ране, конфигуриране, дизайн, миграция, мониторинг и оптимизиране на 
базата данни, сигурност, отстраняване на неизправности, както и архи-
виране и възстановяване на данни. Администраторът на база данни из-
пълнява задачи като: промяна на структурата на базата данни; архиви-
ране и възстановяване на информация от базата данни; 

Администраторите на бази данни се делят на две основни групи: 
1. Системни администратори на данни – Те са отговорни за физиче-

ските и техническите аспекти на базата данни:
 ■ a.инсталиране
 ■ b.надстройки 
 ■ c.отстраняване на програмни грешки. 

Те обикновено имат опит в системната архитектура и гарантират, 
че базата данни в компютърната система на фирмата работи правилно.

Какво представляват базите данни?
Базите данни представляват колекции от данни в конкретна област, които са 

структурирани по определен начин или с други думи инструмент за събиране и органи-
зиране на информация. Използват се най-вече за съхранение на административна инфор-
мация или специализирана информация. Съхраняват всякаква информация за хора,  
продукти, поръчки или всичко друго. Базите данни се използват и за поддръжката на  
вътрешни операции в една организация и са основни при работа с клиенти и доставчи-
ци. Достъпът до тези данни обикновено се осигурява чрез система за управление. 

2. Администратори на прило-
жения - Те поддържат база данни, 
която е създадена за конкретно 
приложение или набор от прило-
жения, като софтуер за обслужва-
не на клиенти. Също така изпълня-
ват и всички задачи, свързани с 
базата данни, но само за конкрет-
ното приложение.

Какво да уча?
Администраторите на бази 

данни обикновено имат бакала-
върска или магистърска степен по 
компютърни науки или информа-
ционни системи, както и различни 
сертификати. Фирмите с големи 
бази данни могат да предпочетат 
кандидати, които имат Магистър 
по бизнес администрация (MBA) и 
са специализирали информационни 
системи. За да станете сертифи-
циран администратор на база 
данни се предлагат разнообразни 
курсове с изпит.  



Администраторите на бази 
данни обикновено имат 

бакалавърска или 
магистърска степен по 
компютърни науки или 

информационни системи, 
както и различни 

сертификати

Най-известните от тях се предлагат от IBM, Oracle и 
Microsoft:

 ■ IBM Certified Advanced Database Administrator 
- DB2 10.1 for Linux, Unix and Windows

 ■ IBM Certified Database Administrator - DB2 
10.1 for Linux, Unix, and Windows

 ■ Oracle Database 12c Administrator Certified Professional
 ■ Oracle MySQL 5.6 Database Administrator 
Certified Professional

 ■ MCSA SQL Server 2012
 ■ MCSE Data Platform Solutions Expert  
В България се предлагат различни безплат-
ни и платени курсове по бази данни. Ня-
кои от тях може да разгледате в:

 ■ СофтУни (SoftUni) -  включва работа с SQL 
Server и MySQL, DB дизайн и E/R диаграми;

 ■ Кан Академия (Khan Academy) - включ-
ва основи на SQL, SQL заявки с помощта 
на AND/OR, IN, LIKE, HAVING и други;

 ■ Ню Хърайзънс (New Horizons) - включва рабо-
та с SQL Server, символи в Еxcel база данни.

В българия:
Най-известите университети в България, където 

може да изучавате компютърни науки или информа-
ционни системи, са в София, Пловдив и Русе:
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1. Технически университет, София - бакалавър спе-
циалност „Компютърни науки и инженерство" Специ-
алността включва изучаването на задължителни ака-
демични курсове в областите синтез и анализ на 
алгоритми, CAD системи, програмиране, цифрова и ми-
кропроцесорна техника, информационна сигурност,  
компютърни архитектури, основи на логическото 
проектиране, операционни системи, програмни езици, 
бази от данни и много други.

2. Технически университет, София - бакалавър спе-
циалност „Мениджмънт и бизнес информационни сис-
теми”. Обучението се състои в балансиран микс от 
хронологично и логически подредени задължителни 
фундаментални дисциплини с общотеоретичен, мени-
джърски и ИТ характер, както и специализиращи дис-
циплини с надграждащ характер в областта на ме-
ниджмънта на бизнес информационните технологии.

3. Софийски университет - Факултет по матема-
тика и информатика - бакалавър специалност „Ком-
пютърни науки“. Програмата осигурява всестранна 
подготовка на студентите в основните направления 
на компютърните науки: програмиране, бази от данни, 
мрежи, хардуерни концепции, съхраняване и извличане 
на информация, изкуствен интелект, системи за взе-
мане на решения, дизайн и анализ на алгоритми, разра-
ботка на нови софтуерни технологии, дизайн на езици 
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Администраторите на бази данни 
работят с много различни видове 

индустрии

за програмиране, среди и средства за програмиране, дизайн на опера-
ционни системи.

4. Софийски университет - Факултет по математика и информатика 
- бакалавър специалност „Информационни системи (ИС)“. В учебния план на 
специалността са включени поредица от задължителни дисциплини, 
свързани с програмиране, структури от данни, бази от данни, системи за 
управление на бази от данни,  проектиране и разработка на информа-
ционни системи,  особености при разработка на специфични приложения.

5. Русенски университет „Ангел Кънчев" – бакалавър специалност 
„Компютърни науки“. Завършилите специалността ще владеят основни-
те методи за обработка на информация, проектиране, програмиране и 
изграждане на информационни системи.

6.  Пловдивският университет „Паисий Хилендарски"  - бакалавър спе-
циалност „Софтуерни технологии и дизайн“. В учебния план са застъпени 
научни и приложни познания от области, необходими за специалността, 
като графичен дизайн, обектно ориентирано програмиране, създаване на 
графичен потребителски интерфейс, уебпрограмиране и дизайн, компю-
търни мрежи и комуникации, програмиране на приложения и други.

В чужбина:
Обучението, свързано с технологии и компютърни науки, е много попу-

лярно. В много университети може да изучавате тези специалности. В 
Нидерландия и Великобритания, например, най-известните университе-
ти, които предлагат такива специалности, са: 
Нидерландия:
1. NHL Stenden University of Applied Sciences – специалност Computer Science 
& IT
2. Vrije Universiteit Amsterdam – специалност Computer Science
3. Saxion University of Applied Sciences – специалност Software Engineering
4. Radboud University – специаност Computer Science

Великобритания:
1. Arden University - специалност 
Business and Computing
2. Unicaf University (MW) – специал-
ност Computer Science
3. University of London– специал-
ност Computer Science
4. York St John University- специал-
ност Software Engineering

търсени умения за 
специалността:

 ■ Познания по тео-
рия на базата данни

 ■ Дизайн на базата данни
 ■ Системата за база дан-
ни. Например - Microsoft SQL 
Server, MySQL, PostgreSQL

 ■ Познаване на език за струк-
турирани заявки (SQL), напр. 
SQL / PSM или Transact-SQL

 ■ Общо разбиране на опера-
ционната система, напр. 
Windows или Linux

 ■ Общо разбиране на тех-
нологиите за съхранение 
и работата в мрежа

 ■ Общо разбиране за рутинната 
поддръжка, възстановяване и об-
работка при отказ на база данни.
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Базите данни ни позволяват 
да работим ефективно с 
големи количества данни…

Така трябва да направя 
базата данни, че да 
може да генерира 

различни отчети чрез 
заявка според нуждите 

на колегите и 
компанията

Венцислав Йотов – софтуерен инженер 
е на 28 години, завършва бакалавър ICT & Software във Fontys University of 
Applied Science и в момента работи в нидерландска компания в Айндховен, 
която разработва приложение и сайт за ресторанти.

Защо е необходимо да се използват бази данни?
Базите данни ни позволяват да работим ефективно 

с големи количества данни. Те правят актуализирането 
на данните лесно и надеждно и помагат да се гарантира 
точност. Също предлагат функции за защита за кон-
трол на достъпа до информация и ни помагат да избег-
нем свръхинформацията.

С каква база данни работите в компанията и какви 
са предимствата ѝ пред останалите?

Компанията, в която работя, е избрала да използва 
PostgreSQL система за управление на база данни. Систе-
мата е open source, поддържа терабайти от данни, ком-
панията Fujitsu помага при разработката на системата, 
което е голям плюс и най-важното - има много добра до-
кументация. Изпълнението и ефективността на 
PostgreSQL е много добро в системи, които изискват из-
пълнение на сложни заявки.

Каква е твоята роля в компанията и как ти 
използваш базата от данни?

Ролята в компанията ми включва програмирането на 
приложението и сайта. За тази цел първо трябва добре 
да се планира, да се направи дизайна, след това да се 
тества дали работи правилно и да се види функционал-
ността. Така трябва да направя базата данни, че да 
може да генерира различни отчети чрез заявка според 
нуждите на колегите и компанията. Пишат се сложни 
заявки към базата данни, за да ти върне конкретна ин-
формация за гостите на ресторантите. Например да 
намери потребителя с най-много посещения в ресто-
ранта, който е написал най-много положителни комен-
тари или по зададен ресторант да се намери потреби-
теля, който най-често си е поръчвал храна за вкъщи за 
определен период.

интервю на Мария Йотова
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А
ко планирате да 
започнете об-
разованието си 
във Великобри-
тания, не забра-
вяйте да проу-
ч и т е 
в н и м а т е л н о 

какви разходи ще имате през годи-
ната. Наемът, цената на храната и 
транспортните разходи са само 
някои от нещата, които ще тряб-
ва да предвидите в бюджета си.

През 2016 г. средната цена на жи-
вот за година за студенти е била 8 
990 паунда - това включва разходи 
за квартира, храна, транспорт и 
забавление, но не и таксите за обу-
чение.

Важно е да вземете под внимание в 
коя част на страната ще живеете 
- стандартът на живот е много 
по-висок в Лондон в сравнение с 
другите части на страната. Тра-
диционно големите градове са 
по-скъпи от по-малките (но има и 
изключения като например Бат - 
това е сравнително малък град, но 
е с едни от най-високите наеми в 
страната). Съществува и  условно 
разделение север - юг, според кое-
то стандартът на живот е по-ви-
сок на юг. 

АНГлИя 
Скритата цена  
на обучението в

материал на Юлия Кошаревска

Каква е цената на обучението?
От тази година студентите от Европейския съюз, които 
пристигат в страната за първи път, ще заплащат по-ви-
соки такси за обучение и няма да имат право на студент-
ски заем. Ако вече живеете във Великобритания и имате 
статут на уседналост, ще може да се възползвате от 
старите условия. 

Размерът на таксите за обучение в Англия е в пряка зависимост както от 
университета, в който се обучавате, така и от специалността, която сте 
избрали. Обикновено те се движат между 10 хиляди и 30 хиляди паунда го-
дишно. Очаква се някои университети да предлагат стипендии за европей-
ски студенти. Проучете дали университетите, които сте избрали, са сред 
тях.

Колко струва наемът?
През 2020 година средния наем за студенти е бил 547 па-
унда на месец. В Лондон цената очаквано е по-висока - сту-
дентите са плащали средно 640 паунда месечно за стая. 





По време на тригодишното обучение за бакалавър ще 
заплатите около 14 742 паунда за наем. 
Обикновено студентите прекарват първата година от 
обучението си в университетско общежитие и след 
това се местят в частна квартира с приятели. Напра-
вете сравнение на цената на двата типа квартири, за-
щото в зависимост от университета, в който учите, 
може да се окаже, че общежитията са по-скъпи от част-
ните квартири. 

Какви други разходи да  
предвидя?
В зависимост от условията на дого-
вора, сметките ви може да са включе-
ни в цената на наема. Ако не са, ще 
трябва да отделите допълнителни 
средства от бюджета си за тях. 
Разходите за вода, газ и електричест-

во в частните квартири, обикновено са около 50 паунда 
на месец. Разходът ви за телефон вероятно ще е между 
10 и 60 паунда (по-високите месечни сметки обикновено 
включват и изплащането на мобилния апарат), а интер-
нетът за дома е около 20 - но тази цена обикновено се 
разделя между всички наематели.
Средната цена за учебници и материали за бакалавърски 
програми е около 60 паунда на месец. Тази цена обаче ва-
рира доста в зависимост от курса, който сте избрали - 
ако изучавате изкуство например, ще трябва да предви-
дите бюджет за различни материали. За повечето 
останали програми вероятно ще може да се справите с 
доста по-скромни бюджети - повечето учебници и кни-
ги, от които имате нужда, ще може да заемете от уни-
верситетската библиотека или да прочетете онлайн. 
Ако предпочитате да четете на хартия, предвидете 
бюджет за принтиране или проучете дали в универси-
тета ви има възможност за безплатен печат.

Колко струва транспортът?
Извън Лондон средната цена на сту-
дентска карта за градски транспорт 
е 45 паунда за месец. Средната цена за 
единичен билет за студент е 1.50. 
Прочетете ценоразписа на сайта на 
компанията, която обслужва линиите 

на градския транспорт във вашия град за повече инфор-
мация. Често е по-изгодно например да вземете карта 
за деня, отколкото два единични билета. На някои места 
в страната може да получите отстъпки от цената, ако 
използвате мобилното приложение за карти и билети, 
вместо да плащате за билет в автобуса. 
Ако учите в централен Лондон, цената и за транспорт 
ще е по-висока - месечната карта за транспорт за сту-
денти е 140 паунда.
Студентите могат да се възползват и от 33% отстъп-
ка от цената на билетите за влаковете. За целта, 
трябва най-напред да си купите студентска карта за 
отстъпки - тази инвестиция бързо ще ви се възвърне, 
ако пътувате няколко пъти годишно по някои от попу-
лярните маршрути. 

Колко ще платя за храна?
Средната цена, която студентите 
заплащат за храна всяка седмица е 50 
паунда. Тази сума може да бъде значи-
телно намалена, ако си готвите вкъ-
щи. Средната цена за хранене в пъб е 
между 8 и 12 паунда, в ресторант - 
между 10 и 25.

Каква сума трябва да предвидя 
за забавления? 
Ако искате да отидете на кино, сред-
но ще заплатите около 8 паунда. Ме-
сечната такса за фитнес е около 50 
паунда, но много зали имат отстъпки 
за студенти. Проверете и цената за 
спорт в университета ви - те често 

са по-достъпни от останалите фитнеси. 
В много случаи е добре да попитате дали има студент-
ски отстъпки - салони за красота, заведения за хранене 
и още много други бизнеси предлагат отстъпки за уча-
щи. Може да си изкарате и официалната студентска 
карта за отстъпки на NUS, за достъп до още много ни-
ски цени онлайн. 

Традиционно големите 
градове са по-скъпи от 
по-малките. Съществува 
и  условно разделение 

север - юг, според което 
стандартът на живот е 

по-висок на юг

На някои места в страната 
може да получите отстъпки от 

цената, ако използвате 
мобилното приложение за 
карти и билети, вместо да 

плащате за билет в автобуса
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Н
идерландия е една от 
най-ключовите дес-
тинации за образова-
ние в Европа. Тя посре-
ща хиляди студенти 
всяка година от всяка 
точка на света. Стра-

ната винаги се е славила с качествено 
образование на ниски цени. Затова е и 
предпочитан избор. Освен това, Нидер-
ландия сама по себе си обича младите 
хора – градовете имат всички удобства, 
за да ги почувстваш почти като у дома 
си.

Но първо всяко удобство е свързано и 
с разходи. Всеки студент се чуди колко 
ще му излезе образованието и колко пари 
ще му трябват. Винаги това е първата 
мисъл, а втората е как да изкара първи-
те дни и месеци в Нидерландия без прия-
тели – дали ще му хареса града, универ-
ситета, ще намери ли съмишленици и 
какви ще са неговите емоции. Ние днес 
ще отговорим и на двата въпроса.

материал на Борислав Борисов

НИДЕрлАНДИя 
Buddy Program в 

Опознай страната в компания

Такси
През юли 2018 г. правителството на Нидерландия окончателно прие за-

кон, според който таксата за всички първокурсници в нидерландски универ-
ситети ще бъде наполовина, 1084 евро през учебната година. Това важи и за 
студенти от България. След първата година се прилага двойна такса, а 
именно 2168 евро. Нашата страна е една от облагодетелстваните в това 
отношение, защото, ако не бяхме държава членка на ЕС, то тогава таксата 
ни на година щеше да бъде цели 8150 евро.

Разходи
Месечните ви разходи не приключват само с плащането на семестъра. В 

тях влизат и настаняване, храна, транспорт, дрехи и развлечения (по жела-
ние). Ако трябва да сумираме всички разходи, то ще ви трябват между 700 и 
1200 евро в зависимост в кой град живеете. Например, ако сте в Амстердам 
ще ви е малко по-скъпо, отколкото ако сте в Ротердам.

Наемането на квартира е може би най-големият разход, без който не може 
да минете. Често наемането на стая е между 400 и 600 евро. Имате различ-
ни опции за място за живеене, като едната е кампус към университета, ако 
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През юли 2018 г. правителството на 
Нидерландия окончателно прие закон, 

според който таксата за всички 
първокурсници в нидерландски 

университети ще бъде наполовина

има такъв. Ако не – наем на студио 
(500-1000 евро), споделяне на нает 
апартамент (400-700 евро) или 
студентски къщи (350-600 евро).

Имайте предвид, че комуналните 
разходи не винаги са включени в 
разходите ви за наем. Затова кога-
то наемате стая или апартамент 
задължително питайте битовите 
разходи влизат ли в цената и ако не 
– колко ще ви струват отгоре при-
близително.

Важно е как живеете, но средно 
между 100 и 200 евро са тези раз-
ходи и за интернет около 30-40 
евро.

След като сметнете разходите 
за настаняване, проверете и разхо-
дите за храна. Статистиката по-
казва, че студенти, които живеят 
сами и пазаруват от големите ма-
газини супермаркети плащат меж-
ду 150 и 170 евро на месец за храна. 
Отново зависи и в кой град живее-
те.

Ако искате да хапнете навън, 
сметнете, че има ресторанти и на 
достъпни цени, като един обяд или 
вечеря ще ви струва около 15-20 
евро. 

Последният ви разход е свързан с 
транспорта. Градският транс-
порт ще ви излезе около 50 евро на 
месец. Но може да спестите пари и 
да си купите колело. Както знаете, 

Нидерландия е страната, която е 
популярна с велоалеите си и ще 
може свободно да се придвижвате. 
Масово студентите използват ко-
лело. Но ако нямате и искате да на-
емате, то цената ще бъде висока, 
ако го използвате всеки ден. Това 
ще ви струва 10 евро на ден.

Buddy програма
Когато вече изчислиш битовите 

разходи, можеш да се фокусираш и 
над емоциите. Заминаването в чуж-
бина винаги е свързано освен с въл-
нението, доста често и с тревож-
ност. Притесняваш се, че попадаш 
в напълно непозната нова среда в 
държава, за която само си чувал или 
си бил само на екскурзия. А сега през 
следващите 4 години това ще бъде 
твоят нов дом. Хората се държат 
различно и непривично за теб, как-

то в социално отношение, така и в 
културно. Нидерландския език е 
труден и повечето нови студенти 
не го разбират. Новата среда наис-
тина означава един смут, който 
трябва да преминеш изведнъж и 
това понякога е объркващо.

В нидерландските университети 
са помислили именно затова. Те зна-
ят отлично какво е чувството и са 
готови (цялата академична общ-
ност) да ви посрещнат топло и с 
усмивка. Поради тази причина е 
създадена и програмата „Buddy”. На 
някои места ще я срещнете като 
„Buddy Go”, а на други – като „Buddy 
Program”. Това е така, защото много 
зависи към коя институция сте. 
Програмата е с еднаква цел, а имен-
но – да се оттърсите от напреже-
нието и да обикнете Нидерландия 
още с идването си.

Програма Buddy има почти във 
всеки университет и само трябва 
да потърсите за точното име. Но 
какво точно означава тя?

Buddy-то е „приятел“ в същия 
университет, в който сте решили 
да учите. Той/тя е студент втора, 
трета или четвърта година в уни-
верситета. Повечето университе-
ти са създали тази програма както 
за новодошлите, така и за студен-
тите, които са ви „приятели“. Все-
ки студент се включва в програма-
та като допълнителна извънкласна 
дейност и затова получава креди-
ти от университета. А вие може 
просто да се запишете в програма-
та и се появява вашият нов „прия-
тел“, а понякога и няколко (ако дойде 
с компания, за да е по-весело). И 
този „приятел“ ще ви разходи из 
университета, из града и ще ви за-
познае с нидерландския начин на 
живот. Имайте предвид, че в про-
грамата има още много други чуж-
дестранни студенти като вас, с 
които може да обменяте опит и да 
създадете трайни приятелства. 
Така вие попадате още с идването 
си в една интернационална общ-
ност, в която имате „ментор“ и 
можете да създавате приятелства 
с много хора като вас, за които вся-
ка стъпка ще бъде интересна. 
Най-важното е, че и другите чуж-
дестранни студенти са нови и ня-
мат приятели и познати в страна-
та. С тази програма ще може да се 
социализирате още по-бързо.

В повечето случаи в Buddy про-
грамата участват нидерландски 
студенти, за да могат да пресъзда-

Програма Buddy има 
почти във всеки 

университет и само 
трябва да потърсите 

за точното име
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дат с точност културата, в която 
идвате. Но не е изключено и да са 
интернационални студенти, които 
работят в университета или са 
вече в Нидерландия от 3-4 години. 
А сега можем да изброим и някои от 
предимствата на Buddy-то:

 ■ Ще ви помогне да се установите 
през първите седмици на преби-
ваването ви на нидерландска те-
ритория.

 ■ Ще отговори на всички въпроси, 
свързани с живота в града и ще 
ви разведе из него.

 ■ Ще ви помогне в общината с не-
обходимите документи за регис-
трация 

 ■ Ще ви помогне в банката с препо-
ръки и превод при необходимост, 
за да си изкарате нидерландска 
сметка.

 ■ Ще ви помогне с академичните 
въпроси относно обучението, 
преподаването, лекциите, кампу-
са и изпитите.

 ■ Ще ви разкаже за студентския 
живот и как и къде се забавляват 
младите хора

 ■ Ще ви запознае с нидерландската 
култура

 ■ Ще ви срещне с нови хора, като 

ви включи в студентски тийм-
билдинги (за които вие все още не 
знаете).

Важно е да се каже, че Buddy-то е 
на доброволчески начала. Той не е 
професионалист и не е служител на 
учебното заведение. Затова и ако 
имате професионални въпроси, 
свързани с общежития, регистра-
ция на курсове, поверителни теми 
или нещо от професионална гледна 
точка – по-добре се обръщайте 
към хората, които отговарят по 
дадената тема. Buddy-то е нов 
приятел, с който няма да ви е са-
мотно и скучно.

Важно уточнение е, че когато бъ-
дете приет в университета  
трябва да потърсите програмата 
във вашето учебно заведение и да 
се запишете преди пристигането 
си. Ако сте приет и имате опозна-
вателна среща, преди да се устано-
вите, ще може да срещнете на 
живо и вашия Buddy (ако сте се за-
писали предварително в програма-
та). Така ще знаете с кого ще пре-
карате времето си.

По принцип правилото за нидер-
ландския Buddy е да е от вашия 

университет, да живее в Нидерлан-
дия повече от 6 месеца и е жела-
телно да бъде местен. Но доста 
често, както споменахме, междуна-
родни студенти с богат опит 
също участват в програмата, така 
че не е задължително да е нидер-
ландец.

Всеки университет сам решава 
колко дълга да бъде програмата 
Buddy, но най-често тя е 6 месеца, 
така че през следващата половин 
година ще имате приятел под ръка.

Както казахме, освен че новият 
ви приятел ще ви заведе на тийм-
билдинги и ще имате група с всички 
нови студенти, така и самата про-
грама организира дейности за ко-
лективни срещи и обмен. Така че 
влезете ли веднъж в Buddy групата, 
определено няма да се чувствате 
сами, защото активности посто-
янно има. Дори почти навсякъде има 
календар с дейностите за месец 
напред, така че според вашите лек-
ции и интереси ще знаете къде 
може да се присъедините и къде - 
не. Повечето събития са безплатни 
или със символична такса, само за 
потвърждение, че наистина ще 
присъствате. 

Станете Buddy
Най-хубавото е, когато премине-

те 6-те месеца и вече се установи-
те в университета, града и се по-
чувствате като у дома си. Тогава 
ще може да преминете от другата 
страна на ситуацията. Знаейки 
какво е да си нов студент и какви 
въпроси сте имали, можете да ста-
нете и вие Buddy и да помагате на 
новодошлите. 

Ако се интересувате от нови 
култури, искате да подобрите ези-
ковите си умения, да срещнете 
нови хора и да помогнете така, как-
то на вас са помогнали – програма-
та е за вас. 

Можете да се запишете в про-
грамата и да преживеете отново 
емоциите, само че от обратната 
страна. Статистиката и опитът 
на Buddy-тата показва, че близо 
70% от новодошлите студенти 
записани в програмата, след това 
се записват отново, само че те да 
бъдат гидове. Така вие ще прекара-
те почти целия си студентски жи-
вот в една интернационална общ-
ност, от която ще придобиете 
много опит и приятелства за цял 
живот и то по целия свят. Какво 
по-хубаво от това?

Имайте предвид, че в 
програмата има още 

много други 
чуждестранни 

студенти като вас, с 
които може да 

обменяте опит и да 
създадете трайни 

приятелства
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ания е една от 
най-популярните 
международни дес-
тинации за обуче-
ние в Европа, бла-
годарение на 
безплатното и ви-

сококачественото образование на 
английски език и иновативния подход 
на преподаване. 

Масово чуждестранните студен-
ти избират страната, поради висо-
кия жизнен стандарт и голямото 
разнообразие от учебни предмети в 
университетите.

Дания си е извоювала почетно мяс-
то и в световните класации на 
най-добрите университети. Програ-
мите в областта на инженерните 
науки, дизайна, компютърните науки, 
биологията (и всички други природни 
науки) се ползват с добро реноме в 
цял свят. Хубавото е, че обучението в 
датските университети почти ви-
наги е свързано и с придобиването на 
практически стаж по специал-
ността.

В Дания може да намерите над 500 
университетски програми на англий-
ски език (отделно са тези, които се 
преподават на датски). Важно е обаче 
да правите разлика между различни-
те нива на обучение, които се предла-
гат там. Проверете с каква степен 
на образование излизате след за-
вършване на съответния курс, защо-
то от това зависи каква реализация 
може да получите впоследствие. С 
дипломата за професионална квали-
фикация например няма да може да 
продължите обучението си в магис-
търска програма.

ДАНИя 
Качествено и безплатно  
образование

материал на Борислав Борисов 

Изисквания за прием
За да кандидатствате в програмите на английски език във висше училище в 

Дания, не се изисква нищо по-различно от това в повечето европейски държа-
ви. Основното е да имате завършено средно образование и да притежавате 
диплома за средно образование, която да преведете и легализирате на англий-
ски език. Ако в момента на кандидатстването си все още сте ученик (тоест 
нямате диплома), необходимо е да предоставите академична справка от по-
следните три години, преведена и легализирана на английски език. В случай че 
ви приемат, ще изискат да предоставите и дипломата си в определен срок 
преди започване на учебната година.

Доброто владеене на английски език е другото задължително условие. Ниво-
то се доказва с някой от международните изпити като TOEFL, CAE, IELTS.



ТОП 5 университети в Дания
Както казахме, датските университети се славят като наистина много 

добри, но има няколко отличителни учебни заведения, които винаги попадат в 
световните класации и са предпочитани от повечето студенти.

Място Световен 
ранкинг Университет Град

1. 76 University of Copenhagen Копенхаген

2. 103 Technical University of Denmark Лингби

3. 147 Aarhus University Орхус

4. 305 Aalborg University Олборг

5. 353 University of Southern Denmark Оденсе

6. 603 Roskilde University Роскилде

Източник: QS World University Ranking 2021

University of Copenhagen
Копенхаген е един от най-добрите градове за живеене в света, а по инфра-

структура е на трето място след Сингапур и Мюнхен. Има една специфична 
магия, която витае в града. Затова няма как университетът в града да не е 
на почетното първо място. Затова виждаме и сериозен прогрес. Най-големи-
ят университет в Дания се изкачва с цели 7 места в световния ранкинг и дос-
тига до 76-то място. Той е основан през далечната 1479-та година и е вто-
рото най-старо висше учебно заведение в Скандинавия. В него учат почти 40 
000 студенти и работят над 9000 души. Има общо шест факултета и око-
ло сто департамента и изследователски центрове.

Университетът получава перфектните си резултати поради добрата ра-
бота между студенти и преподаватели. Не бива да забравяме, че цели девет 
Нобелови награди са присъдени на изследователи от учебното заведение. 

Друга гордост на университета е, че има едни от най-зелените кампуси в 
света, като се стреми да остави възможно най-малко отпечатък върху окол-
ната среда и климата.

Technical University of Denmark
На второ място е Техническият университет в Дания, създаден през далеч-

ната 1829 г., като се издига с девет места до 103-та позиция в тазгодишна-
та световна класация. Университетът се представя на отлично ниво по 
много от показателите, но най-вече спрямо работата между студенти и 
преподаватели, както и с многото си международните лектори. Това е и ос-
новното качество на учебното заведение – да превърне техническия универ-
ситет в едно интернационално място.

Aarhus University
Университетът е създаден през 1928-ма година и въпреки че пада с две мес-

та надолу е на впечатляващото 147-мо място в света. Броят на студенти-
те в учебното заведение е 40 000, а голям процент от тях са интернацио-
нални, от над 120 държави.

Орхуският университет се фокусира най-вече върху научно-изследовател-
ската дейност, като резултатите им са известни на целия свят. Най-силни-
ят им департамент е по археология, като заема 27-мо място в световните 
класации.  Може да откриете над 60 програми на английски език за бакалавър-
ска и магистърска степен. 

Aalborg University
На четвърто място е Олборгският университет, който се изкачва с цели 

19 места в световната университетска класация, за да достигне до 305-то 

За да 
кандидатствате в 

програмите на 
английски език във 

висше училище в 
Дания, не се 

изисква нищо по-
различно от това в 

повечето 
европейски 
държави

място. Отново най-големият пока-
зател, както и при другите универ-
ситети, са международните сту-
денти и преподаватели.

Университетът има няколко кам-
пуса и в други датски градове, вклю-
чително и Копенхаген. Студентите 
са над 22 000 и е един от най-голе-
мите в Дания.

University of Southern Denmark
Петият университет в Дания е 

университет на Южна Дания, който 
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през тази година се изкачва с чети-
ри места в световната класация и 
вече е на 353-то място. Неговата 
оценка е висока, защото има изклю-
чително много международни сту-
денти. За справка – всеки пети идва 
от място извън Дания и въобще из-
вън Скандинавия.

Един от основните плюсове е, че 
се предлагат курсове по датски за 
чуждестранни студенти, така че 
няма да имате проблеми с езика. 
Иначе езикът на обучение, освен ан-
глийски, е и немски. 

Учебното заведение е с над  
20 000 студенти и повече от 3200 
служители. Освен това предлага и 
преподаване и научни изследвания в 
пет кампуса: Одензе, Колдинг, Ес-
берг, Зондерборг и Копенхаген.

Университетът на Южна Дания 
осигурява първокласни възможности 
за обучение. Редица фирми, заради 
доброто му образование, разчитат 
за бъдещите си кадри именно да бъ-

дат взети от студентската ска-
мейка, така че стажовете са важни 
за всички студенти.

Roskilde University
Университетът се намира в едно 

райско, малко и спокойно градче – 
Роскилде на остров Зееланд. Жите-
лите са близо 48 000, като ¼ от 
тях са студенти, което гарантира 
множество забавления и нови запоз-
нанства.

В учебното заведение учат над 14 
000 студенти, като и тук се залага 
на академични проучвания. Най-сил-
ната страна на Роскилде са области 
като хуманитарни науки и бизнес.

Такси и разходи
Официално студентите от Евро-

пейския съюз не заплащат такси в 
датските държавни университети. 
Това е единствената добра новина 
по отношение на цените.

Имайте предвид, че ако отидете 
в страната само заради безплатно-
то обучение, трябва да сметнете 
какви ще са ви разходите и дали ще 
имате възможност да се издържате 
на високия жизнен стандарт в 
страната. Всеизвестно е, че Дания е 
сред най-скъпите европейски дър-
жави. Средно за живот ще са ви не-
обходими поне 800 – 1 200 евро. 
Храната месечно ще ви струва към 
300 евро, в зависимост от вашите 
навици на хранене. Това е, разбира се, 
ако си пазарувате от големите хра-
нителни вериги. Иначе, ако искате 
да седнете на ресторант, една ве-
черя е 30 евро, а в кафенето една 
безалкохолна напитка или бира –  
5 евро.

Наема около 350 евро, ако сте в 
общежитие, и 450 евро, ако наемете 
самостоятелна стая.

И въпреки високите цени, не се 
лъжете, че лесно ще намерите квар-
тира точно преди началото на се-
местъра. Трябва да започнете про-
учване няколко месеца преди да се 
преместите в Дания.

За транспортни разходи ще дава-
те около 50 евро, защото толкова е 
месечната карта. Но въпреки сту-
дените дни, в страната масово се 
използват велосипеди. Близо 50% 
от младите хора карат колело и 
само 30% използват градски транс-
порт. Особено в Копенхаген има 
една смешка, която си разказват 
жителите, а именно, че колелетата 
са повече от хората.

Работа и реализация
Ако разчитате, че по време на 

обучението си в Дания ще работи-
те и с това ще подпомагате бю-
джета си, то това ще е трудна за-
дача. Намирането на работа, 
особено в днешно време и то за чуж-
денци, не е лесно, защото езикът ще 
бъде вашата голяма пречка. Освен 
това обучението в повечето уни-
верситети е интензивно и съчета-
ването на двете неща на моменти е 
непосилно. Официално като жител 
на ЕС имате право да неограничен 
брой часове работа, но трябва да 
сте наясно, че немалка част от до-
ходите ви ще отива за плащане на 
данъци. Вариант е, ако може да си го 
позволите, да работите единстве-
но през лятото с цел да натрупате 
необходимия ви стаж.

И все пак, масово студентите, 
които завършват в Дания, често 
остават там да работят и 
най-често именно по специал-
ността си. Придобитите умения по 
време на следването се оказват из-
ключително полезни и много датски 
компании проявяват интерес към 
чужденците. Важно условие е да вла-
деете датски език, защото това 
ще улесни започването ви на рабо-
та. Заплатите са високи почти във 
всяка сфера, поради датските зако-
ни, които регламентират минимал-
но заплащане за всяка сфера. А рабо-
тата ще ви очарова, защото в 
повечето случаи работите в спо-
койна среда, а сигурността и въз-
можностите за развитие са ог-
ромни. 

Копенхаген е един 
от най-добрите 

градове за 
живеене в света, а 
по инфраструктура 

е на трето място 
след Сингапур и 

Мюнхен



 

Правилната насока как да изберем специалност и професия е определяща в днешно време, когато изобили-
ето от информация от разностранни източници ни заливат в ежедневието. Съвсем нормално е човек да 
се колебае и да не може да избере посоката си за развитие или когато вече е избрал да знае, че това е 
най-подходящото за неговата личност.  

С помощта на тестовете  за ка-
риерно ориентиране ще разберете 
за себе си това, което иначе трудно 
бихте разбрали, то ще ви даде от-
говор към какво да се насочите и 
защо. Професионалната платформа 
за кариерно ориентиране Икарес 
предлага пакети от тестове за мла-
дежи или за възрастни, които ще да-
дат насока към:
•	 Тест за избор на професия - 

Най-подходящата сфера за реали-
зация като се конкретизира до 
определена специалност/професия 
според личностния тип 

•	 В теста Талантите и Компетен-
циите се представят детайлно, 
съпоставени спрямо професията и 
в каква степен. В допълнение с мо-
дула „Отзив 360 градуса” ще раз-
берете дали другите също ви 
оценяват по този начин.

•	 Тест КАпАз дали сте достатъчно 
мотивирани, концентирани, само-
уверени ли сте, имате ли страх 
от провал и подход към учението/
работата и до каква степен

•	 Тест CUBE 8 за определяне на лич-
ностния тип с модул за ученици с 
интерактивни изображения и 
текстове , а за възрастни с тест 
OACB „Голямата петорка”. 

На база на този психологически 
профил и резултата от теста за 
избор на професия/специалност, чрез 
търсачка в реално време се предлага 
възможността да се търси учебно 

Как да разберем коя професия е  
подходяща за нас и защо?
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заведение по критерии за търсене 
като държава, език, учебно заведение 
и ключова дума. 

Професионалният тест дава об-
общен резултат в писмен доклад, 
който е съставен от кариерен кон-
султант на Икарес. Резултатите от 
платформата са статистически 
коректни и достоверни, защото 
системата се прилага вече повече 
от 18 години от над 2 милиона полз-
ватели.

Дори да сте решили какво ви влече 
и ви е интересно, резултатът от 
един подобен тест ще бъде още 
една причина да подкрепите идеите 
си с факти. А в случай, че нямате ни-
каква идея, ще ви даде информация 
както за самите вас така и какво да 
проучите допълнително, за да об-
мисляте реализацията си в бъдеще.

Платформа за кариерно ориентиране Икарес
Официален представител за България ЕЛЕМАРК ЕООД

За бъдещи кандидат-студенти 
Икарес се явява независим източник 
за търсене на специалност в универ-
ситети както в България така и по 
цял свят. С резултатите от теста 
можете да направите последващи 
консултации с университети или 
образователни консултанти. 

Икарес профешънъл се използва 
също от фирми и HR консултанти 
при процеса на набиране на персонал 
и личностно развитие на работещи-
те чрез модулите Капаз Работа, Го-
лямата Петорка и други. 

Инвестирайте в себе си!  
За да направите онлайн професиона-
лен тест за кариерно ориентиране,  
посетете http://elemark.bg/икарес  
или се свържете с нас на тел.:  
0896 317707.



Руската образователна система
Руската образователна система е една от най-развитите – дотолко-

ва, че нивото на грамотност в държавата е 98%, по-добро отколкото в 
повечето западноевропейски страни. Най-добрите университети в Ру-
сия се намират в Москва и Санкт-Петербург, но обучението на отлично 
ниво е характерно за всяко учебно заведение без значение от локацията. 

В държавата можете да завършите институт, академия или универси-
тет. Всеки вид институция набляга на различни знания и практически 
умения, но и трите осигуряват бакалавърски или по-високи степени. Ру-
ската учебна година е много подобна на българската – един курс се равня-
ва на два семестъра, продължаващи от септември до януари и от февру-
ари до юни. През лятото има сравнително дълга ваканция, която 
студентите могат да посветят на трупане на опит в сферата си на 
специализация. 

Езикът на преподаване за бакалавърските програми най-често е руски. 
Повечето институции или имат много ограничен набор от специалности 
на английски, или предлагат обучение на този език само за магистърска и 
докторска степен. За сметка на това повечето университети имат ед-
ногодишни интензивни курсове по руски и по предметите, включени в 
приемните изпити.

Р
усия е най-голя-
мата държава в 
света – прости-
ра се на тери-
торията на два 
континента и 
обхваща цели 
девет часови 

зони. Популацията на страната е 
съставена от над 160 различни 
етнически групи, говорещи повече 
от 100 езика. Официалният, раз-
бира се, е руският, но украинският 
и татарският също са популярни. 
Тези факти са предпоставка за 
една наистина богата културна 
среда. Но освен нова и вълнуваща 
атмосфера, Русия може да предло-
жи и качествено обучение във вся-
какви сфери – от изкуство до ме-
дицина. Точно поради тази причина 
хиляди студенти от целия свят 
избират да получат висшето си 
образование в страната. В този 
брой ще обърнем внимание на една 
от най-популярните категории 
специалности – природните науки 
– и това, което кара толкова мно-
го хора да избират именно Русия 
за изучаването им. 

руСИя 
Природни науки в 

материал на Жени Янева
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Най-добрите 
университети в 

русия се намират в 
Москва и Санкт-

Петербург, но 
обучението на 
отлично ниво е 

характерно за всяко 
учебно заведение 
без значение от 

локацията

по природни науки, руските университети се асоциират с имена като 
Михаил Ломоносов, Николай Лобачевски, София Ковалевска и Дмитрий 
Менделеев. Тези хора са допринесли за задълбочаването на познанията в 
областите си и поради тази причина са вдъхновението на хиляди между-
народни студенти да изберат именно Русия за своята учебна дестина-
ция. 

Къде да следвате природни науки в Русия
Макар руските образователни портали да претендират, че обучението 

навсякъде е на сходно ниво, съветваме ви, да проучите различни класации 
по предмети преди да направите своя избор. В този брой ние ще ви пред-
ставим топ 10-те университета по природни науки за 2021 г. според QS:

Място в 
Русия Университет Място в 

света

1 Lomonosov Moscow State University 21

2 Novosibirsk State University 64

3 Moscow Institute of Physics and Technology 
(MIPT / Moscow Phystech) =67

4 Saint Petersburg State University 128

5 National Research Nuclear University MEPhI 
(Moscow Engineering Physics Institute) =149

6 Tomsk State University =208

7 ITMO University =295

8 The National University of Science and 
Technology MISIS =308

9 Peter the Great St. Petersburg Polytechnic 
University =308

10 National Research Tomsk Polytechnic 
University =386

 
Lomonosov Moscow State University

Lomonosov Moscow State University (MSU) е най-добрият университет в 
Русия според повечето престижни класации – в тях той винаги попада в 
топ 150 позициите. В институцията следват над 47 000 студенти, 
като 4 000 от тях са чужденци. MSU е известен със сградата си, която е 
най-високата университетска постройка в света и помещава една от 
най-големите академични библиотеки с над 10 милиона книги. Учебното 
заведение разполага и с няколко изследователски института и центрове, 
в които студентите по природни науки могат да полагат практики и да 
затвърдяват придобитите знания.

Novosibirsk State University
Novosibirsk State University (NSU) е доста отдалечен от центъра на ру-

ския академичен живот в Москва и Санкт-Петербург, но не изостава по 
качество на образованието и е водеща институция както за региона си, 
така и за цялата държава. От основаването си през 1958 г. учебното за-
ведение набляга върху проучванията в сферата на науките и на образова-
телните методи, и въвлича в тях някои от най-добрите академици в 
страната. Също така студентите имат прекрасната възможност да 
вземат активно участие в тези изследвания и по този начин да повлия-
ват сами учебния процес. 

Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT / Moscow Phystech)
Първото висше заведение в топ 10, което предлага единствено STEM 

специалности, е Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT). Възпита-
ниците на институцията съставят общност, доказала се по целия свят 
– те са знаменити учени, бизнесмени, политици, астронавти и дори ла-
уреати на Нобеловата награда. Основателите на MIPT твърдят, че успе-

Защо да изберете природни 
науки в Русия

Висшето образование в Русия е 
световноизвестно с постижения-
та си във всички академични об-
ласти. Несъмнено е обаче, че то 
отделя специално внимание на 
природните науки – има десетки 
институции, посветени един-
ствено на тяхното преподаване. 
Изследователската дейност в 
сферата също е на ниво, защото 
руските университети получават 
много добро държавно и частно 
финансиране за проучванията си. 
Това само помага на учебната про-
грама да е винаги в крак с научния 
прогрес и с образователните по-
требности на студентите. Освен 
с отличните условия на обучение 
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хът на института се дължи на двата му основни 
принципа – да привлича най-добрите таланти и да ги 
ангажира в проучвания, направлявани от бележити 
изследователи и партньорски организации. 

Saint Petersburg State University
St Petersburg University (SPbU) е първото висше учеб-

но заведение в Русия – основано е през далечната 1724 
г. В днешни дни е възприемано като един от водещи-
те международни центрове за образование, наука и 
култура. Институцията предлага мултидисциплинар-
ни програми, комбиниращи теоретични проблеми с 
практически, приложими в истинския свят решения. 
Приоритетните сфери за проучване в университета 
са биомедицината, химията, информационните сис-
теми и екологията, затова не е изненада, че най-попу-
лярните природонаучни специалности също са свър-
зани с тях. 

National Research Nuclear University MEPhI 
(Moscow Engineering Physics Institute)

Историята на National Research Nuclear University 
MEPhI (още познат като Moscow Engineering Physics 
Institute) започва през 1942г. Още с основаването си 
институцията става една от водещите в сферата, а 
през годините цели 6 нобелови лауреати участват в 
проучванията. Целта на MEPhI е да даде възможност 
на талантливи студенти да работят съвместно с 
най-добрите световни експерти по ядрени техноло-
гии, да стимулира човешкия капитал и икономическо-
то производство, и да подкрепя индустрията и биз-
неса да бъдат иновативни и креативни. По този 
начин вярва, че може да подобри както живота на жи-
телите на Русия, така и този на всички останали хора 
по света.

Tomsk State University
Tomsk State University (TSU) е най-големият класиче-

ски университет в азиатската част на Русия и е об-
щопризнат като нейния център за наука, образование 
и иновации. С него се свързват имената на 31 членове 
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на Руската академия на науките, 50 носители на дър-
жавни отличия и двама носители на Нобелови награ-
ди. И все пак всичките 150 000 възпитаници на ин-
ституцията са участвали малко или много в 
развитието на обучението, науката и културата не 
само в региона, но и в Русия като цяло. Университе-
тът също може да се похвали и с постоянно на-
растващ брой на международните студенти – в мо-
мента те са около 3000 и идват от над 70 държави. 

ITMO University
ITMO University е изследователски университет, ос-

нован през 1900 г. Oбхваща много сфери на познание, 
но се отличава с постиженията си в природните и 
хуманитарните науки, инженерството и технологии-
те. През последните няколко години институцията 
поема важни стъпки по пътя към усъвършенстването 
на обучението и проучванията си. Нарича подхода си 
ITMO Code и в него набляга на индивидуалния подход 
към студентите, който да позволява цялостното и 
многопластово образование за всички. 

The National University of Science and Technology MISIS
Разположен в сърцето на Москва, National University 

of Science and Technology (NUST MISIS) се фокусира вър-
ху интегрирането на науката и иновацията в обра-
зованието и върху създаването на креативна среда 
за студентите си. Институцията разполага с 30 на-
учни лаборатории с най-модерните технологии, а в 
тях работят някои от най-добрите световни учени. 
NUST MISIS се отличава с подготовката си в сферите 
на металургията, биоматериалите, нанотехнологии-
те, квантовите комуникации и изкуствения инте-
лект. 

Peter the Great St. Petersburg  
Polytechnic University

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University 
(SPbPU) е технически университет, концентриращ се 
върху физиката и инженерните науки. Той комбинира 
мултидисциплинарна изследователска дейност с на-
преднали технологии, за да подготви своите 33 000 
студенти за конкурентния работен пазар в днешно 
време. В институцията следват 7000 чужденци от 
над 100 държави – това се дължи на мрежата № от 
партньорства, в която освен 300 чуждестранни уни-
верситета влизат и 130 научни института и 50 ком-
пании. Някои от най-впечатляващите сътрудници на 
SPbPU са Microsoft, Motorola, Siemens, LG, Apple и AT&T. 

National Research Tomsk Polytechnic University
National Research Tomsk Polytechnic University е едно 

от първите висши учебни заведения с концентрация 
върху приложните науки и технологиите в Сибир – 
отваря вратите си през далечната 1896 година. В 
днешни дни е свързвано с традицията си в препода-
ването и проучването най-вече на физическите спе-
циалности. Отскоро в изследователското му порт-
фолио присъстват и алтернативните енергийни 
ресурси. Интересен факт е, че това е единствената 
институция отвъд планината Урал, която има ядрен 
реактор на кампуса за образователни цели. Явно и 
много кандидат-студенти намират тази информа-
ция за интригуваща, понеже физическите специално-
сти са най-конкурентните за университета. 

Висшето образование в русия е 
световноизвестно с 

постиженията си във всички 
академични области
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Бъдете подготвени

Погрижете се за практическите детайли около заминаването 
ви възможно най-рано. Това ще намали стреса и ще ви позволи 
да отделите време за приятни преживявания в седмиците 
преди да започнете обучението си. 

Съсредоточете се върху най-важните неща - администра-
тивните подробности около записването в университета, 
къде ще живеете, банкови карти и финансиране и здравна за-
страховка или Европейска здравна карта.

Помислете за това какво искате да вземете с вас и направе-
те списък. Трябва ли да пазарувате преди това? Отделете 
ден и за медицински прегледи и профилактичен преглед при 
зъболекаря ви. 

Проучете мястото, на което ще живеете. Знаете ли как да 
стигнете от летището до квартирата ви? От университе-
та вероятно ще са организирали програма, с която да ви по-
могнат да разберете повече за това, което ви очаква през 
първия семестър. Запишете в календара си къде трябва да 
сте за различните ориентировъчни сесии и проучете как да 
стигнете до там. 

Намерете подкрепа 
Когато не се чувствате добре или имате лош ден, вече веро-
ятно имате изградени механизми за справяне със ситуацията 
- обаждате се на приятел или отивате на разходка с кучето. 
Сега трябва да изградите подобни механизми и в новия ви 
дом.
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и 
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как да се грижим за  

пСИхИчНОтО НИ зДРаВе  
по време на следване  
в чужбина?
материал на Юлия Кошаревска

В
сички ние имаме психично 
здраве и почти всеки от 
нас ще се сблъска с един или 
друг вид психични пробле-
ми в определен етап от 
живота си. За това е ва-
жно свободно да говорим 
както за физическото, 

така и за психическото ни здраве.

Заминаването да учите в чужбина е голяма 
стъпка, за която трябва да помислите не 
само oт практична, но и от емоционална 
гледна точка. Важно е да се погрижите за 
емоционалното и психичното си здраве пре-
ди да заминете, но и по време на обучението 
ви.

Тук сме подготвили няколко съвета, които 
могат да са ви от помощ. Ако обаче изпитва-
те сериозни или продължителни психични 
проблеми, не се колебайте да потърсите 
професионална помощ.

Физическото и 
психическото ни здраве 
за свързани. Ако правим 
всичко възможно, за да 

се чувстваме добре 
физически, ще подобрим 

и психическото си 
здраве
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Когато не се 
чувствате добре или 
имате лош ден, вече 

вероятно имате 
изградени 

механизми за 
справяне със 
ситуацията - 

обаждате се на 
приятел или отивате 

на разходка с 
кучето. Сега трябва 

да изградите 
подобни механизми 

и в новия ви дом

Чувайте се често с приятели и роднини в България, за да не се 
чувствате изолирани от случващото се там. 

Говорете и с приятели, които също учат в чужбина, и обменете 
опит. Това е изключително полезно и ще ви помогне да не се 
чувствате сами. Те минават през същите емоции, през които 
преминавате и вие, и ще могат да ви разберат добре.

Проучете и каква помощ може да получите от университета, 
ако не се чувствате добре. Повечето университети имат цен-
трове, в които специалисти могат да ви помогнат да се справи-
те със стреса покрай местенето в нова държава и обучението в 
нова система.

Запознайте се с нови хора
Първата година в университета е страхотна възможност да се 
запознаете с нови хора, с които имате общи интереси. Запише-
те се на спорт или се присъединете към някое общество. До-
броволчеството също е страхотен начин да намерите нови 
приятели. 

Не се притеснявайте да заговорите студентите, които среща-
те. Помнете, че и за тях всичко това е ново и нямат много прия-
тели в университета.

Мобилни приложения за медитация
Ако животът в университета ви се струва натоварващ и иска-
те да намерите начин да се отделите от стресиращото еже-
дневие, пробвайте медитация. Медитацията и упражненията 
по дишане доказано намаляват стреса и тревожността, и пома-
гат за по-добра концентрация и спокоен сън.

Ако досега не сте медитирали, започнете с бавни упражнения по 
дишане. Повечето хора не дишат дълбоко или забравят да изди-
шат, когато са тревожни. Поставете една ръка на стомаха си, 
концентрирайте се над дишането си и наблюдавайте как ръка-
та ви се повдига с всяко вдишване. 

Съществуват и много  мобилни приложения за медитация като 
Headspace, Simple Habit или Oak. Изберете това, което ви допада 
и го използвайте редовно, за да се концентрирате и да насочите 
мислите си в по-положителна насока.

Изградете си рутина
Изградете си добра рутина и отделяйте достатъчно време за 
сън. Яжте здравословно и спортувайте. Тези съвети може би 
звучат несериозно, но всъщност физическото и психическото ни 
здраве за свързани. Ако правим всичко възможно, за да се чувст-
ваме добре физически, ще подобрим и психическото си здраве.

Лошият сън или липсата на такъв води до тревожност и депре-
сия. Студентите често отделят много време на учене и социал-
ни контакти. Това лесно може да доведе до намаляване на часо-
вете за сън. Сънят ще ви помогне и да се справяте по-добре с 
учението, защото подобрява паметта. 
Не забравяйте и да спортувате редовно. Спортуването води 
до повече ендорфини, химикали в мозъка, които са естествените 
антидепресанти на тялото ни. Изберете спорт, който ви дос-
тавя удоволствие - независимо дали е тичане в парка, танцува-
не в стаята ви или професионален спорт, важното е да се дви-
жите. Тренирайте няколко пъти седмично и настроението ви ще 
се подобри.

Планирайте 
времето и  
финансите си
За да намалите стреса от всички 
задачи, с които ще се сблъскате, 
планирайте добре времето си. 
Използвайте електронен кален-
дар или органайзер, за да запише-
те всичко, което трябва да свър-
шите и за да не изпускате лекции 
или срещи. 

Отделете време да планирате и 
бюджета си. Това ще ви позволи 
да сте по-спокойни и ще ви по-
могне да избегнете ситуации, в 
които харчите пари за неща, кои-
то не може да си позволите. 
Не забравяйте да планирате и 
време, през което да почивате. 
Поне един ден седмично отделе-
те за излежаване до по-късно от 
обичайното. Отделяйте време и 
за хобитата си и други занима-
ния, които ви помагат да отпо-
чинете.

Ако изпитате по-сериозни про-
блеми с психичното ви здраве, не 
се колебайте да потърсите про-
фесионална помощ от специа-
лист. В повечето европейски 
държави има и добре развити 
спешни линии като телефон на 
доверието, където може да се 
обадите, ако сте тревожни или 
самотни. 



ст
уд

ен
тс

ки
 ж

ив
от

56

Д-р Емил Тодоров Бърдаров
Завършил медицина в Медицински университет,  
гр. София, през 1992 г. Придобита специалност 
„Дерматология и Венерология“ през 1997 г.
Управител на фирма за дистрибуция на медицински и 
естетични изделия - „Спектро Груп“ Съосновател, клиничен 
и естетичен дерматолог в  „Спектро Институт по 
Медицинска Естетика (Spectro IMA)“ и МЦ „Еврохелт“

Храната, която консумираме, 
оказва съществено влияние 

върху общото ни 
здравословно състояние и в 

частност върху кожата

...
това е една от  
най–хуманните професии  
и чувството на удовлетвореност, върнатата надежда в очите 
на хората и благодарността на пациентите са сред  
най–големите награди за мен
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интервю на Виргиния Димитрова

Здравейте, д-р Бърдаров. Завършили сте медицина в 
Медицинския университет. Защо избрахте именно 
тази трудна, но вдъхнодяваща специалност?

За мен водещо винаги е било здравето и качеството на 
живот. Избрах тази професия, за да мога да допринасям за 
това и да помагам на хора, които имат здравословни про-
блеми. Това е една от най–хуманните професии и чувство-
то на удовлетвореност, върнатата надежда в очите на 
хората и благодарността на пациентите са сред най–го-
лемите награди за мен. Това винаги ме е мотивирало още 
от самото начало по време на моето обучение и в години-
те практика, основната ми цел винаги е била да разреша 
проблема на пациента.

 
Малко по-късно придобивате и специалността „Дер-
матология и Венерология“. Защо се насочихте имен-
но натам?

Моята майка е работила през целия си живот в Кожна 
клиника към Александровска болница. Покрай нея имах въз-
можност да се докосна до дерматологията и това, че за-
почнах специализация и придобих тази специалност сякаш 
беше естествено продължение на моето обучение.
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Кои са основните проблеми, кои-
то хората искат да решат, кога-
то се насочват към дерматолог?

Проблемите са много и разноо-
бразни, но се забелязва значително 
повишаване на случаите на тежко 
акне при подрастващите, което до 
голяма степен е провокирано от 
храната и начина на живот. На-
растват и случаите на  така наре-
ченото „маскакне“, провокирано от 
продължителното носене  на за-
щитни маски в условията на Ковид 
пандемия. Също така се увеличиха 
проявите и рецидивите на розацея 
по същите причини. Друг основен 
проблем, с който ежедневно се сре-
щам в практиката, е различни видо-
ве образувания по кожата като ко-
коши трън, брадавици (част от тях 
предавани по полов път), фиброми, 
съдови образувания и бенки. Значи-
телно се увеличават и пациентите 
с прояви на атопичен дерматит и 
други прояви на алергодерматози.

Вредим ли на кожата си с храна-
та, която приемаме?

Храната, която консумираме, оказ-
ва съществено влияние върху общо-
то ни здравословно състояние и в 
частност върху кожата. Така напри-
мер при акне трябва да се избягва 
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Много младежи се чудят дали да 
се насочат именно към дермато-
логията. Какво трябва да знаят 
предварително?

В наши дни много млади лекари се 
насочват към тази специалност по-
ради тяхното желание да практику-
ват Естетична дерматология. Пре-
ди да стигнат до нея, те трябва 
много добре да бъдат подготвени в 
Класическа дерматология, да имат 
сериозни познания по анатомия и 
физиология. Стъпвайки на тези зна-
ния, да могат да изберат за своите 
пациенти най–ефикасните и безо-
пасни процедури. Само тогава биха 
били успешни в своята практика.

И за финал, каква е най-важната 
препоръка от Вас за здрава и кра-
сива кожа?

На първо място това е здраво-
словният начин на живот, който 
включва балансирано хранене с дос-
татъчна консумация на вода, умере-
но физическо натоварване, добро 
възстановяване и психично здраве. 
Ежедневни грижи за кожата с подхо-
дяща козметика, много добра защи-
та от вредното въздействие на 
ултавиолетовите лъчи, тъй като 
90% от стареенето на кожата, из-
вън генетично заложеното, се дължи 
на тях. На определен етап от живо-
та е препоръчително да се добавят 
към грижите и по–специализирани 
естетични процедури като пилинги, 
лазерни терапии, мезотерапия, бо-
толинов токсин, дермални филъри, 
мезоконци и др. В този случай е 
уместно да се използва холистичен 
подход, при който процедурите 
трябва да изпреварват самия про-
цес на старение, т.е. да бъдат като 
профилактика на стареенето, тога-
ва те са и по–ефективни.

прясно мляко, да се ограничи консу-
мацията на млечни продукти и хра-
ните  с висок гликемичен индекс 
(сладки и тестени храни, съдържащи 
бързи въглехидрати). При розацея се 
избягват пикантни храни с много 
подправки, а при атопичен дерма-
тит трябва да се избягват фъстъ-
ци, цитрусови и мъхести плодове, 
сокове от тях, морски дарове и да не 
се злоупотребява с млечните проду-
кти. Доброто състояние на кожата 
се определя и от адекватната и 
достатъчна консумация на храна, 
богата на протеини, липсата на кои-
то води до отпусната, повяхнала 
без блясък кожа. Злоупотребата с 
алкохол и сладки и тестени храни 
води до оточна, омазнена кожа, чес-
то пъти с наличие на акнеиформени 
лезии (комедони, папули и пустули).

През последните години естетич-
ната медицина напредна главо-
ломно. Как си обяснявате това?

Това се дължи на желанието на хо-
рата да изглеждат добре, повиша-
вайки личното самочувствие и успех 
в живота. Удължаването на продъл-
жителността на живота и актив-
ната възраст са също предпоставка 
за нарастване броя на естетичните 
процедури. Има проучвания, които 
показват, че хората, които си пра-
вят естетични процедури и изглеж-
дат по–добре след тях са по–успеш-
ни в живота, имат по–високо 
заплащане и живеят по–дълго. Друга 
съществена роля играят и социални-
те мрежи, чрез които известни лич-
ности популяризират и налагат 
нови модерни визии, карайки техни-
те последователи да ги следват.

Когато говорим за естетична ме-
дицина, винаги трябва да сме 
внимателни към темата. Много 
хора прекаляват с нея. Това на 
какво се дължи?

Съвременното схващане за добре 
изпълнени естетични процедури е 
когато крайният резултат е една 
естествена визия, при която е запа-
зена индивидуалността. Другите 
виждат, че вие изглеждате добре, но 
не могат да познаят какви процеду-
ри сте си правили. Хората са склонни 
да прекаляват, когато не се чувст-
ват щастливи и когато са недооце-
нени, което поражда комплекс за ма-
лоценност, тогава те обвиняват 
лошата си визия за всички свои неус-
пехи.

В наши дни много 
млади лекари се 

насочват към тази 
специалност поради 
тяхното желание да 

практикуват 
Естетична 

дерматология
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материал на Кристина Пенчева

З
имните спортове са много забавни - просто попитайте всяко дете, което току-що е вкарало по-
бедния гол по време на игра на хокей на лед или се е спуснало с шейна до края на гигантски хълм. 
Но когато седите на тази шейна, подготвяте се да карате ски или правите осмица на езерото на 
кънките си, трябва да знаете как да сте в безопасност. В противен случай можете да се нарани-
те и да останете вкъщи, докато всички останали се наслаждават на снега. 
Без значение кой зимен спорт ще изберете, важно е да бъдете на топло. Правилното облекло и 
оборудване ще ви помогнат. 
Да бъдеш топло облечен не е само да се чувстваш комфортно. Вашето тяло трябва да е топло, 

за да работи правилно. И когато тялото ви е с правилната температура, няма да е необходимо да изразходва 
толкова енергия, за да се затопли. Това ще ви даде максимална енергия за зимни забавления. Освен това, ако сте 
облечени правилно, това означава, че можете да останете по-дълго навън, без да се притеснявате от измръзване. 
Въпреки че, може да изглежда странно през зимата, не забравяйте да си сложите слънцезащитен крем, когато ка-
рате ски, шейни, кънки или сноуборд. Слънчевата светлина отразява целия този ярко бял сняг и лед, обратно вър-
ху лицето ви - затова покрийте със слънцезащитен крем, а за устните ви - комбинирайте слънцезащитния крем 
с малко балсам за устни.

Не забравяйте да си 
сложите слънцезащитен 
крем, когато карате ски, 

шейни, кънки или сноуборд.

Не се опитвайте да 
карате кънки на 
лед, който не е 

одобрен.

люБИмИте  
зИмНИ СпОРтОВе  
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Шейни 
Когато вземете шейната си, уверете се, че е здрава и че наистина можете да я 
карате. Хватките трябва да се хващат лесно, а седалката на шейната трябва 
да бъде подплатена. 
Не използвайте домашни шейни като капаци за боклук, пластмасови торбички 
или плувки за басейн - те са опасни и може да загубите контрол, докато карате. 
Също така никога не използвайте шейна, която има остри, назъбени ръбове или 
счупени части (това може да се случи, ако използвате стара шейна). 
Особено важно е да носите ръкавици и ботуши, тъй като, освен че ви топлят, 
те могат да ви помогнат да не нараните ръцете и краката си. Носенето на 
каска за велосипед също е добър избор да се впуснете - лекарите казват, че 
това е чудесен начин да защитите главата си.
Когато избирате мястото си за шейни, най-добре е първо да го проверите, за 
да се уверите, че е наред. Хълмовете, определени за шейни, винаги са добър за-
лог - те могат да бъдат по-безопасни от частните зони като задните дворо-
ве. 
Уверете се, че хълмът не е прекалено стръмен и че е покрит със сняг, а не с лед. 
Той не трябва да свършва близо до път с коли. Ако това е нов хълм, който из-
пробвате и никога не сте спускали, може да искате първо да го извървите, за да 
сте сигурни. Карайте шейни само на дневна светлина или на добре осветени 
места. 
Ако карате с приятел, уверете се, че не превишавате ограничението за тегло-
то - погледнете етикета на шейната за броя на килограмите, които може да 
побере. И независимо дали сте сами или с приятели, бъдете седнали, а не легна-
ли. Лежането излага тялото ви на по-голям риск от наранявания, ако загубите 
контрол и се обърнете. 

Кънки
Независимо дали карате за удоволствие или отивате за тройно завъртане, е 
страхотно да се плъзгате по леда. Който и леден спорт да ви хареса, едно пра-
вило винаги е едно и също: пързалете се само на одобрен лед. На места, където 
става наистина студено, може да успеете да карате кънки на открито по зам-
ръзнали езера и езера. Но тези места трябва да бъдат одобрени за пързаляне. 
Ще разберете, защото те ще бъдат маркирани със знаци, че карането е позво-
лено. 
Никога не се опитвайте да карате кънки на лед, който не е одобрен, дори и за 
секунда. Ледът, който изглежда здрав, може да не успее да задържи теглото ви. 
И точно както при плуването, никога не карайте сами.
След като намерите безопасно място, имате нужда и от безопасни кънки. Кън-
ките за лед трябва точно да ви пасват. Не се опитвайте да се впишете в пре-
калено малки или да обувате много чорапи, за да се поберат в обувките на 
по-голям брат или сестра. Кънките трябва да са плътни, но не прекалено стег-
нато, завързани нагоре.
Ако играете хокей на лед, вземете съвет от професионалистите: не излизайте 
на леда без подходящата екипировка. Това означава подплата и най-важното 
- правилната каска. Каската за хокей на лед е единственият вид, който можете 
да носите - не футболна или велосипедна. Ако някога се съмнявате в това, от 
какво се състои правилната екипировка за хокей на лед, попитайте треньор 
или професионалист в магазин за спортни стоки.
Когато излизате на кънки наоколо за забавление, пързаляйте се в същата посока 
като останалата част от тълпата. Не се стреляйте по леда - може да се уда-
рите в някой, който няма време да се махне от пътя. Същото важи и за изпроб-
ването на нови трикове на кънки - не забравяйте да наблюдавате къде отива-
те и да се уверите, че имате място.

Ски и сноуборд
Преди да пуснете склоновете, 
за да карате ски или сноуборд, 
уверете се, че разполагате с 
подходящото оборудване - и че 
то ви пасва правилно. Много 
хора имат проблеми, тъй като 
оборудването, което използ-
ват, е твърде голямо за тях. 
Може да е принадлежало на 
по-голям брат или сестра и те 
се надяват, че могат да го из-
ползват. Прекалено голямото 
оборудване ще ви затрудни да 
запазите контрол. Същото 
важи и за ботушите - уверете 
се, че те са с правилния размер 
за краката ви, преди да се качи-
те на пистите. 
Каските са задължителни за ски и 
сноуборд, а очилата ще предпа-
зят очите ви от ярка слънчева 
светлина и предмети, които биха 
могли да ви пречат или ударят по 
очите. Точно както при ролери-
те, сноубордистите се нуждаят 
от наколенници и налакътници. 
Някои сноубордисти, които те-
първа се учат, носят специално 
подплатени панталони, за да 
омекотят паданията си.
Говорейки за учене, добре е да 
вземете поне един урок, преди 
да се пускате сами по пистите. 
Това може да ви предпази от 
разочарование или нараняване, 
преди да имате възможност да 
се насладите на този нов спорт. 
Например вашият инструктор 
може да ви научи как да спрете. 
Дори след урок е добре да имате 
приятел наблизо, в случай че 
имате нужда от помощ. Ако се 
съмнявате, винаги е по-безопас-
но да започнете с по-лесни скло-
нове и да преминете към 
по-трудни по-късно.
Карането на ски и сноуборд 
може да прилича малко на шофи-
ране на кола. Трябва да се научи-
те да споделяте пътя или, в 
този случай, пистата. Това също 
така, означава да внимавате за 
другите, за да избегнете сблъ-
съци, така че наблюдавайте ос-
таналите сноубордисти и скио-
ри.



БаКалавъРСКИ И 
магИСТъРСКИ СТИПеНДИИ На 
UniveRSiTy of BolognA за 
межДуНаРОДНИ СТуДеНТИ

Краен срок:  
31. март/30. април 2021 (ежегодно)

Размер на стипендиите: 
 ■ 5 бакалавърски стипендии по  
11 059 евро, които покри-
ват и до 16 000 евро от 
таксите за обучение;

 ■ 17 магистърски стипендии по  
11 059 евро, които покриват и 
до 100 000 евро от таксите за 
обучение. 

Всички стипендии се отпускат за 
една академична година. Студенти-
те трябва допълнително да платят 
157 64 евро в регионални такси.  

предназначени за:  
международни студенти, чиито досе-
гашни квалификации са били получени 
извън италианската образователна 
система (без значение в коя държава)

Описание:   
The University of Bologna отпуска 
стипендии и пълно освобождаване 
от такси за обучение на чуждес-
транни студенти, които желаят да 
се запишат в бакалавърски и магис-
търски програми през академичната 
2021/2022 година.

Изисквания за кандидатстване:
 ■ да имате нужните международни 
квалификации за прием в италиан-
ско висше учебно заведение;

 ■ да покривате всички изисквания 
за прием в бакалавърска или ма-
гистърска програма в University of 
Bologna;

 ■ да не сте сегашни студенти в уни-
верситета или вече да сте печели-
ли стипендията;

 ■ да не сте над 30 години.

Как се кандидатства:
Кандидатурите за магистърските 
програми трябва да се изпратят до 
31. март 2021, а за бакалавърските до 
30. април 2021 чрез платформата 
Studenti Online.

за повече информация:  
http://www.unibo.it/en/services-and-
opportunities/study-grants-and-
subsidies/grants-for-international-
students-unibo-action2
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MASTeR of SCienCe 
СТИПеНДИИ за ОТлИчеН 
уСПех ОТ UniveRSiTy of 
genevA 

Краен срок:  
15. март 2021 (ежегодно) 

Размер на стипендиите: 
Стойността на стипендиите е 10 
000-15 000 швейцарски франка го-
дишно. Те се присъждат за една годи-
на и се удължават за редовната про-
дължителност на избраната 
магистърска програма (три или че-
тири семестъра) при условие, че кан-
дидатът има отличен успех в края на 
първия си семестър на обучение. 

Описание:
Научният факултет на University of 
Geneva в сътрудничество с няколко 
спонсора създаде програма за сти-
пендии за отлични постижения в 
подкрепа на силно мотивирани кан-
дидати, които възнамеряват да по-
лучат магистърска степен по научна 
дисциплина. 

Изисквания за кандидатстване:
 ■ да сте сред студентите с 
най-добър успех в бакала-
върската си програма;

 ■ да отговаряте на критериите за 
прием в избраната от вас магис-
търска програма. 

Как се кандидатства:
За да бъде разгледана кандидатура-
та ви, трябва да изпълните процеду-
рата за кандидатстване за магис-
търската програма, както е описано 
на уебсайта на университета. След 
като направите това, ще получите 
имейл, съдържащ лична връзка, която 
ви позволява да попълните формуля-
ра за стипендията. Заявлението за 
получаване на финансова помощ е 
достъпно онлайн от началото на 
януари.
 
за повече информация:  
http://www.unige.ch/sciences/
Enseignements/Formations/Masters/
ExcellenceMasterFellowships_en.html 

магИСТъРСКИ И ДОКТОРСКИ 
СТИПеНДИИ На фОНДацИяТа 
HeinRiCH Böll за 
межДуНаРОДНИ СТуДеНТИ в 
геРмаНИя

Краен срок:  
1. март 2021 (ежегодно)

Размер на стипендиите: 
 ■ магистърските стипендии за сту-
денти от ЕС са 949 евро на месец, 
като 300 евро от тях са предназна-
чени за учебници. Отпускат се за це-
лия период на обучение и могат да се 
удължат с един семестър при нужда.

 ■ докторските стипендии за сту-
денти от ЕС са 1450 евро на месец, 
като 100 евро трябва да отиват 
към изследователската дейност на 
следващия. Отпускат се за по две 
години, но могат да бъдат удъл-
жени до два пъти по 6 месеца.

Описание: 
Фондацията Heinrich Böll присъжда 
стипендии на чуждестранни студен-
ти, които са получили бакалавърските 
или магистърските си квалификации 
извън Германия и желаят да следват 
магистратура или докторска степен в 
държавата.

Изисквания за кандидатстване:
 ■ ако искате да получите магистърска 
стипендия, трябва да кандидатст-
вате за нея преди началото на магис-
търската си програма или не по-къс-
но от края на първия № семестър; 
трябва също така да предоставите 
доказателство за завършена бака-
лавърска степен извън Германия;

 ■ ако искате да получите докторска 
стипендия, трябва да предоста-
вите доказателство, че вече сте 
приети в докторантска програ-
ма в немски университет; ако 
специалността ви е обвързана с 
основните ценности и дейности 
на фондацията, кандидатурата 
ви ще се разглежда с приоритет.

Как се кандидатства:
За подробности относно изисквания-
та и процедурите за кандидатстване, 
направете справка с информационен 
лист A 1-1 за магистърска или A 2-1 за 
докторска стипендия. Порталът за 
онлайн кандидатстване затваря на 1. 
март.

за повече информация:   
https://www.boell.de/en/foundation/
application
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чаРът На ОСтРОВ И ВекОВНИ 
тРаДИцИИ В ОБРазОВаНИетО

Т
ази малка южноевропейска държава е 
по-популярна като туристическа и 
езикова дестинация, отколкото като 
място за висше образование. Може ли 
обаче да се промени представата за 

нея? Да разгледаме по-подробно университети-
те в страната и условията, които те предла-
гат, и ще решим. Но първо няколко думи за мес-
тоположението, начина на живот и други 
интересни факти.

География
Малта е една от най-малките и гъсто населени държа-

ви в Европа. Тя всъщност се състои от група острови в 
Средиземно море, южно от Италия. Трите най-големи и 
обитаеми острова са Малта, Гозо и Комино. Общото на-
селение е около 420 000 души. 

История
През своята дълга и бурна история архипелагът е изи-

грал жизненоважна роля в борбите за господство над 
Средиземно море и във взаимодействието между ново-
възникващата Европа и по-старите култури на Африка и 
Близкия изток. В резултат на това малтийското обще-
ство е формирано от векове на чуждо управление от раз-
лични сили, включително финикийци, римляни, гърци, ара-
би, нормани, сицилианци, шваби, французи и британци. 

Интересни факти
 ■ Столицата на Малта е Валета.
 ■ През 1980 г. Малта е включена в списъка на места-
та, категоризирани като Световно наследство от 
ЮНЕСКО.

 ■ Малта е парламентарна република.
 ■ Официалните езици са английски и малтийски, но се го-
ворят и френски, немски и испански. 

 ■ През 2018 г. Валета е Европейска столица на културата. 
 ■ Площ – малко над 300 кв. км. 
 ■ Нейната стара столица е Мдина или  „Градът на ти-
шината” (Silent City), защото движението на автомо-
били там е забранено. Гордостта на града е Кате-
дралата, както и крепостният насип, който разкрива 
прекрасна гледка към острова.

Ето какво харесва в Малта по отношение на геогра-
фията Давид Димитров, студент там: „Харесвам пре-
красната природа, великолепните плажове и забележи-
телностите. Въпреки малките си размери, тя е пълна с 
невероятна архитектура, и едва ли две седмици биха 
стигнали да се види всичко, построено през вековете“.  

материал на Ива Йохан Ганчева

малта предлага повече, отколкото предполагате

университетът на Малта е 
на 429 години



Малта изиграва изключително важна стратегиче-
ска роля през Втората световна война като база 
за Съюзническите сили. Островът е силно бомбар-
диран от германски и италиански самолети, и до 
края на войната е опустошен.

След войната движението за самоуправление 
става по-силно и в резултат Малта става незави-
сима от Великобритания и се присъединява към 
Британската общност на народите през 1964 г. 
Обявена е за република на 13 декември 1974 г. и е 
приета в Европейския съюз (ЕС) през 2004 г. В Мал-
та преобладава европейска атмосфера в резултат 
на тесните връзки с континента, особено с южна 
Европа. Малтийците са известни със своята то-
плина, гостоприемство и щедрост към непознати, 
черта, отбелязана в Библейската книга „Деянията 
на апостолите“, и спомената във връзка с преживя-
ванията на св. Апостол Павел, за когото се казва, 
че е корабокруширал близо до Малта през 60 г.

Университетско образование
Повечето от колежите и университетите са 

разположени около столицата Валета, на северо-
източния бряг на остров Малта. Най-големият от 
тях е Университетът в Малта, публично финанси-
ран, който има около 11 000 студенти, включител-
но около 700 чуждестранни студенти. Основният 
кампус се намира в пристанищната зона Мсида, 
точно на запад от Валета. Има и по-малък кампус 
във Валета и друг на Гозо, вторият по големина от 
малтийските острови. Системата на държавните 
университети в Малта включва също Малтийския 
колеж по изкуства, наука и технологии в Паола (на 
юг от Валета) и Института за изучаване на тури-
зма в Сейнт Джулианс (на северозапад). Заедно с 
Университета в Малта, всички те участват в 
програмата на ЕС за обмен „Еразъм“ и Болонския 
процес за съвместимост на висшето образование 
в цяла Европа. Официалният език за преподаване е 
английски, въпреки че чуждестранните студенти 
също се насърчават да учат малтийски.

Давид, първа година студент в Университета на 
Малта, специалност Социална политика (Social 
Policy), споделя: „Университетът е един от 
най-старите не само в Европа, но и в света. Акре-
дитиран е и дипломата, с която излиза човек, е 
призната по целия свят. Освен това отношение-
то на хората към чужденците е прекрасно и човек 
бързо може да се почувства комфортно като у 
дома си. Преподавателите са на много високо ниво 
и прави впечатление доброто отношение към все-
ки един студент индивидуално. Лекциите са инте-
ресни и се насърчава много дискусията и критично-
то мислене. Харесва ми, че ни насърчават да не 
мислим различно и да градим свое собствено мне-
ние. Университетът е много приятно място, как-
то и библиотеката, където също е тихо и спокой-
но, и можете лесно да се съсредоточите и да 
учите.“  

Образованието в 
Малта е безплатно



Това са трите по-големи институ-
ции в Малта:
1 University of Maltа
2 Institute of Tourism Studies
3 Malta College of Arts, Science and 
Technology

Университетът на Малта 
Намира се на позиция 601-800 в 

класацията на Таймс Хайър Едюкей-
шън (Times Higher Education), и на 801-
1000 в Световната класация на уни-
верситети на QS (QS World University 
Ranking), и в двете за 2021 година, 
което е доста добре за малка дър-
жава с малко на брой висши инсти-
туции. Бакалавърският прием се оп-
ределя въз основа на резултатите 
от училищните изпити (A-нива 
(A-levels) или каквото съответства 
за дадена държава). Бакалавърските 
програми са безплатни за малтий-
ците и жителите на ЕС, докато 
чуждестранните студенти (около 
600 записани в университета) 
трябва да плащат такси. Програ-
мите, от които може да избирате, 
са разделени в 14 факултета: Изку-
ства; Застроена среда; Дентална 
хирургия; Икономика, управление и 
счетоводство; Образование; Инже-
нерство; Здравни науки; Информа-
ционни и комуникационни техноло-
гии; Право; Медии и науки за 
знанието; Медицина и хирургия; На-
ука; Социално благополучие и теоло-
гия.

Любопитно за  
университета

Университетът на Малта води 
началото си от основаването на 
Колегиум Малитенс (Collegium 
Melitense), който е създаден чрез ди-
ректна папска намеса на 12 ноември 
1592 г. Този колеж се ръководи от 
йезуитите, подобно на други техни 
колегии, известни като „Collegia 

Разходи за живот
Разходите за живот в Малта са 

сравнително ниски, особено в срав-
нение с високото качество на жи-
вот, на което студентите в стра-
ната се наслаждават ежедневно. 
Страната предлага зашеметяващи 
плажове, образование на добро ниво 
и богата култура при относително 
ниски разходи. Наемът е около 1000 
евро на месец, което е ниска цена в 
подобен тропически рай. Ястията, 
напитките и различните социални 
дейности също имат по-ниска цена 
от много други средиземноморски 
дестинации, което прави страната 
привлекателна образователна и ту-
ристическа дестинация едновре-
менно.

А какъв съвет дава Давид, който 
вече е направил своя избор? „На бъ-
дещите студенти бих препоръчал 
да не се колебаят, ако искат да учат 
в Малта. Сигурен съм, че ще получат 
качествено образование и в същото 
време ще се насладят на прекрасния 
живот на този красив остров. Пър-
воначално могат да бъдат изненада-
ни от обстановката, защото кул-
турата е различна от това, което 
сме свикнали в Европа. Въпреки това 
културната бариера се преминава 
доста бързо и след това трудно би 
искал да напуснеш това място.“

Малтийците са 
известни със 

своята топлина, 
гостоприемство и 

щедрост към 
непознати

Externorum“, грижещи се за студен-
ти, които не са йезуити. С папска 
була на папа Пий IV от 29 август 
1561 г., потвърдена по-късно от була 
на папа Григорий XIII от 9 май 1578 г., 
йезуитите са оправомощени да 
присъждат степени на магистър по 
философия (Magister Philosophiae) и 
доктор по богословие (Doctor 
Divinitatis). Документът за основава-
нето на институцията обаче уточ-
нява, че освен философия и теоло-
гия, трябва да се преподават и 
други предмети като граматика и 
хуманитарни науки.

След отслабването на чумата от 
1675 г., главата на Ордена на йезу-
итите Николо Котонер назначава 
д-р Джузепе Замит за преподава-
тел по анатомия и хирургия. Този 
опит за формализиране на медицин-
ското обучение в болницата на Ор-
дена се смята от мнозина за начало-
то на медицинското училище на 
бъдещия университет. Замит съз-
дава първата медицинска библио-
тека на острова, както и градина с 
лечебни билки в един от каналите 
на Форт Сейнт Елмо.
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