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С 
напредването на 
учебната година, 
често ученици, 
студенти и 
техните родители 
и близки, или с 
други думи 

казано една голяма част от 
нашето общество,  започват да се 
замислят за следващите стъпки в 
надграждане на образованието 
си. Седмокласници се 
интересуват от избор на 
гимназия, десетокласниците се 
замислят за университет, а 
третокурсниците във висшите 
училища за магистратури. 
Колкото и разностранни да са 
интересите на родители и 
ученици, ние, издателите на сп. 
„Образование и специализация в 
чужбина”, обхващаме всяка една 
образователна степен, 
независимо дали става дума за 
България или чужбина.  
На вашето внимание в този брой 
представяме разказ на ученик, 

завършил колеж за средно образование във Великобритания. Интересуващите 
се от магистратури могат да прочетат за възможностите за такива в България и 
Нидерландия.  
Специалности на фокус са артистичният и цветен интериорен дизайн, както и 
социално насочените политически науки с по един представител от двете 
области. Ако не сте запознати със социалното предприемачество, тук ви 
представяме необходимата информация за целта.  
Този брой е подходящ за тези, които не знаят разликата между класическите и 
приложните университети и дуалните програми в Германия, както и за тези от 
вас, които се интересуват от държави като Италия и Чехия. 
Звезден час ни запознава по-отблизо с екстравагантната Мила Роберт. И не на 
последно място, представяме модерната професия нутриционист, спортът като 
начин на живот и Бали като образователна дестинация.

Приятно четене!

 Кристина Пенчева
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Защо избра да учиш в чужбина и 
кое те накара да избереш  
Австрия като образователна 
дестинация? 

Много обичам да пътувам - това 
е любимото ми занимание. Чувст-
вам се щастлива, когато откривам 
нови места, когато вкусвам от жи-
вота на местните, дори и за малко. 
Затова и решението да следвам в 
чужбина беше напълно естествено. 
Първоначално не знаех, че искам в 
Австрия, нито пък архитектурата. 
Цялото нещо започна с една лекция/
дискусия с архитекти от бюрото 
на Йан Геел - датски архитект, из-
вестен с идеите си за градове за 
хората. Екипът предложи идеи за 
подобряване на градската среда в 
София, които сами по себе си не 
бяха нещо ново или нечувано, но 
според мен са това, от което Со-
фия има нужда, и наистина биха 
променили града ни за по-добро. Бях 
изключително впечатлена. Затова 
и следващите 2 години се занимавах 
с папката ми за ДСД изпита на вдъ-
хновената от Геел тема: „Без коли в 
центъра на града“. До последно не 
знаех какво ще следвам. Едва сеп-

Не искам да 
казвам, че няма да 

се върна в 
България, защото 
никога не знаем 
накъде ще ни 

отведе животът, 
колкото и планове 
да имаме за него

...
Чувствам се щастлива, 
когато откривам нови места

Цветина Петрова
Завърших 91. НЕГ в София през 2019 г., а сега съм 2-ра година в Техническия 
университет във Виена. Следвам архитектура, като всичко е на немски.

тември, след немалко побутване 
от страна на майка ми - и може би 
за да успокоя хората около мен - 
реших, че архитектурата ще е мо-
ята специалност. Тъй като пет го-
дини бях посветила на ученето на 
немски, исках да следвам в немско-
говоряща държава, което сведе из-
бора ми до 2. Не исках да съм в някое 
малко университетско градче, къ-
дето дори и да имаш свободното 
време нямаш какво да правиш. Това 
остави Берлин и Виена (и Карлсруе в 
краен случай). Братовчед ми следва 
архитектура във Виена и имах ин-
формация от първо лице каква е 
програмата и с какво се занимават 
бъдещите архитекти, и ми харес-
ваше, затова Виена беше топ жела-
нието за мен. Всичко беше един го-
лям процес на елиминация.

Разкажи ни малко повече за 
твоя университет и специал-
ност. Кое е най-важното нещо, 
което научи от образованието 
си дотук?  

Програмата за бакалавър архи-
тектура се води 3 години, но след 
пристигане на място и няколко 

интервю на Виргиния Димитрова
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Чувствам се 
щастлива, когато 

откривам нови 
места, когато 
вкусвам от 
живота на 

местните, дори и 
за малко

разговора с други студенти там, разбрах, че да завършиш за 4 години 
си е постижение, а за 3 си е почти невъзможно. Най-важното което на-
учих - или по-скоро финално затвърдих от гимназията - е, че си си сам. 
Всичко е собствена инициатива. При толкова много избор и липса на 
ръчкането на гимназиалните учители всичко опира до това ти сам 
дали си мотивиран да действаш и да учиш, и да се усъвършенстваш. 
Това, и да си разпределяш времето правилно. От по-малка си падам 
малко procrastinator (човек, постоянно отлагащ всичко за после), което 
ми е дало уменията, нужни да свърша работата, за която имах седмица, 
за един ден. Откакто разбрах, че има и друг начин на вършене на рабо-
та, се старая да не оставям всичко за последната минута, а да си бач-
кам системно. Не знам как е с другите специалности, но за архитекту-
рата винаги имаш работа, която да вършиш всеки ден, било то за 
проекти, за изпити или просто рисърч, а ако си я свършиш за деня, зна-
чи си изпуснал нещо или не го правиш както трябва.

В какво се състоеше процедурата по кандидатстване? Кое те  
затрудни най-много в процеса? 

Аз кандидатствах с помощта на фирма, която основно водеше ко-
респонденцията с университета. За тези, които смятат и те да кан-
дидатстват така - следете си и сами нещата. Задача е на консултан-
та да следи за срокове и нужни документи, и всичко „инбитуийн”, но чух 
толкова страшни истории от приятели и познати, че се радвам, че се 
занимавах и аз.

Може би най-предизвикателно беше да следим и да се напасваме на 
всичките промени, които университетът направи спрямо процедура-
та за кандидатстване. Точно тази година ТУ Виена реши, че ще иска 
портфолио при кандидатстване, също имаше и промени в такси и сро-
кове. Затова е важно да се проверява често информацията за канди-
датстване на сайта на университета и да не се смята за константа. 
Друг забавен момент при мен беше, че трябваше да получа физическо 
писмо от университета, с което след това да се запиша на място. И 
въпреки че на Запад вярват на пощите си, аз бях скептична и наистина, 
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получих си писмото в последните 10 мин в петъка 
преди да замина за Виена да се записвам. Консултант-
ката беше говорила с университета, че евентуално е 
възможно записване без писмото, но като правиш 
нещо за пръв път, не ти се поемат такива рискове.

Как е структурирано обучението, както и  
текущият контрол? 

Програмата за бакалавър архитектура е 6 семестъ-
ра и трябват 180 кредита, за да се дипломираш. Има 
препоръчителна програма за курсовете за всеки се-
местър, но си свободен да запишеш нещо по-малко или 
нещо повече, ако се чувстваш по-смел. Първият се-
местър трябва да събереш 18 кредита, за да запис-
ваш курсове свободно след това. Всеки семестър след 
това имаш курсове само с лекции и изпит накрая, 
имаш и студиа, които са практическите курсове, в 
които правиш проекти и макети, и всичките яки 
неща, които си представяш като записваш да след-
ваш архитектура. Студиото го караш цял семестър в 
малка група, с отделен професор за всяка група, като 
някои професори са по-желани от други. Това е важно 
да се знае при записването за групите, защото всичко 
е страшно оспорвано. За пример, ако записването е в 
8:00, то в 7:50 всички желаещи са пред компютъра с 
най-бърз интернет, който са успели да намерят, ек-
ранът е разделен на две - един прозорец с часовник 
със стрелки и един със сайта на университета за за-
писване, а бурканчето с мента, глог и валериана е на 
масата. Тъй като групите са по 25 човека, а потокът 
е огромен, няколко стотни след удрянето на 8:00 
най-желаните групи са вече запълнени. За успокоение 
обаче, винаги има досттъчно групи за всички. За раз-
личните изпити е нужен различен брой точки, за да ги 
вземеш, а в студиата ти оценяват проекта и презен-
тацията накрая.

Как прекарваш свободното си време и какъв е 
студентският живот там? 

Свободното ми време съществува основно в начало-
то до средата на семестъра, защото към края идват 

вече презентиране на проекти и изпити, и времето ми 
се концентрира в тези 2 задачи. Но все пак, когато съм 
свободна обичам да посещавам галерии и музеи, да се 
наслаждавам на този бълващ култура град. В началото 
на годината си взех годишна карта за „Кунстхистори-
шес музеум” и не съжалявам изобщо. Нощен живот също 
не липсва. Около Виена има и планински маршрути, кои-
то са ми в to-do списъка. През зимата коледните базари 
са фаворит, а през топлите месеци плажуването на Ду-
нава е задължително. Винаги има какво да се прави във 
Виена, има по нещичко за всеки.

След завършване имаш ли намерение да се върнеш 
в България? Разкажи ни къде се виждаш в бъдеще?

Ако трябва да съм честна, не съм мислила много по 
този въпрос. България е родината ми и там ми е се-
мейството, но светът е толкова голям и пълен с ин-
тересни и вълнуващи места, би било срам да не обико-
лиш и усетиш възможно най-много. Не искам да 
казвам, че няма да се върна в България, защото никога 
не знаем накъде ще ни отведе животът, колкото и 
планове да имаме за него, но определено бих искала да 
видя повече от Чужбината. В близкото бъдеще се 
виждам като стажант в архитектурно бюро, след 
това магистратура, най-вероятно не във Виена. Да-
лечното желано бъдеще включва собствено семей-
ство и работа, която ми харесва и ме вълнува, някоe 
собствено архитектурно бюро би било най-добре.

За финал, какво би казала на тези, които тепър-
ва обмислят да заминат да учат в чужбина? 

Направете го. Пробвайте. Бъдете отворени към 
новото. Може да не се получи веднага, може да е труд-
но и объркващо, може да ви липсват приятелите и 
семейството, но като започне да се получава ще се 
чувствате прекрасно. А ако не се получи или не ви до-
пада, ще сте натрупали опит, който ще ви бъде поле-
зен в живота, така че не се отчайвайте, а продължа-
вайте да търсите вашето нещо.

Може би най-
предизвикателно беше 

да следим и да се 
напасваме на всичките 

промени, които 
университетът направи 
спрямо процедурата за 

кандидатстване





Как взе решение да отидеш да 
учиш в Англия още по време на 
средното си образование? 

Системата в България ме беше 
демотивирала до такава степен, че 
въобще нямах желание да уча. Пове-
чето от предметите ми бяха много 
безинтересни, успехът ми не беше 
никак добър, а също така и дисци-
плината; усещах, че ми трябва рязка 
промяна в положителна светлина, 
тъй като бях тръгнал по лош път. 
Избрах да продължа остатъка от 
средното си образование в Англия, 
понеже бях чувал много добри отзи-
ви за тази държава  и за образова-

телна система в нея, за това колко 
добра и  въздействаща е върху уче-
ника и как те мотивира да учиш. 
Също така знаех и за предимствата 
да учиш в чужда страна, като това, 
че ставаш по-самостоятелен, об-
щуваш с всякакъв тип хора, усъвър-
шенстваш езика и т.н.

Твоя ли беше инициативата или 
на родителите ти?    

Първоначално инициативата 
беше на родителите ми, тъй като 
аз нямах намерението да заминавам, 
особено в ранна възраст. Току-що 
бях навършил 14 години, когато за-
минах за Англия. Спомням си до ден 
днешен как се случиха нещата. Ис-
тината е, че майка ми предложи 
тази идея. Тя беше разговаряла с 
една дама-консултант за обучение в 
чужбина, тъй като ми предстоеше 
кандидатстване след 7-ми клас. 
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Aлек Миланов 
за средното образование 
в Англия 

интервю на Десислава Пенчева

Алек Миланов  
е завършил IGCSC в St. Bedes College и A-Levels в CATs College. 
Понастоящем е студент по Бизнес науки в 1-ви курс в 
University of Sheffield, International Faculty, City College

Препоръчаха ни колежа Bede's, който 
беше и все още е един от известни-
те и престижни колежи в Англия. В 
момента, в който се запознах 
по-отблизо с нещата и с малко 
убеждаване от страна на баща ми, 
казвайки ми, че ще си намеря прия-
тели от цял свят, ще науча пер-
фектно английски и най-важното, че 
ще започна да уча с удоволствие, 
взех решение. Няма да отричам, бях 
хем развълнувам, хем изплашен, 
най-вече от непознатото, но се до-
верих на близките си и смело реших 
да замина.

Как избра самото училище, в Ан-
глия пансионните училищата са 
много, какви бяха твоите кри-
терии за избор и с кое те привле-
че CATS College?          

Тук искам само да отбележа, че 
преди да постъпя в Cats College из-
карах 3 години в Bede's college. Това 
беше първото ми училище извън 
България. Бих го описал като типи-
чен английски колеж, защото имаше 
предимно англичани в него, англий-
ският се говореше на много високо 
ниво, самата култура, с която ние 
трябваше да се запознаем, беше из-
цяло английска. Разбира се, имаше и 
чужденци от цял свят, но те бяха 
доста по-малко спрямо англичани-
те. В Bede's college изучавах IGCSE 
програма. Тази програма продължи 
точно 3 години, като в нея изучавах 
следните предмети - математика, 

Системата в 
България ме беше 
демотивирала до 
такава степен, че 

въобще нямах 
желание да уча



бизнес, химия, биология, физика, ме-
дии и информационни технологии. На 
края на третата година държах из-
пит по всеки един от тези предме-
ти. Когато приключих с тази про-
грама, реших да сменя училището и 
обстановката. Очакваше ме така 
наречената А levels програма, в коя-
то си избираш общо 3 предмета, 
които намираш за най-интересни и 
полезни. Аз избрах да запиша бизнес, 
икономика и счетоводство, предме-
тите, към които имах най-голям ин-
терес. Основната идея на тази про-
грама е да те подготви максимално 
добре за университета. Избрах да 
продължа A levels  в Cats college глав-
но заради големия избор на предме-
ти и добрата репутация относно 
програмата, това, че се води 
International College, което ми позволи 
да създам приятелства и контакти 
от цял свят и гъвкавия режим, кой-
то колежът прилагаше върху своите 
ученици, нещо, което липсваше в 
предишния колеж.

Разкажи за нашите читатели как 
минава един ден в пансиона?             

Никога не е имало ден през  учебна-
та седмица, в който да не съм знаел 
какво да правя и къде да бъда. Време-
то през деня  ни беше запълнено 
най-вече с учебни занятия, последвани 
от самоподготовка, спортни дейнос-
ти, и разбира се, свободно време. Ви-
наги съм оценявал начина, по който ти 
структурират и организират време-
то, така че да бъде продуктивно за 
самия теб. Общо казано си имаше ба-
ланс във всяко едно отношение и 
това ми харесваше.

Сигурно разликите с българското 
училище, в което си учил преди, 
са големи, но кои са основните?   

Наистина е така, разликите са 
много големи, ще споделя с вас тези, 
които ми направиха най-силно  впе-
чатление. Първото нещо, което за-

белязах, беше тяхната образователна система, няма да влизам в подробнос-
ти, защото ще трябва цяла книга да изпиша. В английската система държат 
много повече на качеството отколкото на количеството, за съжаление в бъл-
гарската система е точно обратното, изводът си остава за вас. Другата 
основна разлика между българското и английското  училище, която забелязах 
още първия ден, беше уважението към учителите. Личеше си просто в ан-
глийското училище/колеж как всичките ученици, включително и аз, имаха нуж-
ното уважение към всеки един учител, както и те към нас. Явно си е до възпи-
тание и култура, защото това уважение и почит към учителите, което го 
имаше в английските училища, за жалост не се срещаше в българските, вклю-
чително и в моето.

Ти лесно ли се адаптира в чужбина на такава ранна възраст?  
Липсваха ли ти семейството и приятелите?                         

Честно казано, първите две години в чужбина (Англия) ми бяха едни от 
най-трудните бих казал в живота ми. Адаптацията на тази ранна възраст 
(14 години) беше голямо изпитание за мен, като ми отне доста време, но освен 
нея имах и още много трудности като езикова бариера, здравословни пробле-
ми и самотност. Носталгията беше винаги в мене, не е имало и един ден, в 
който да не са ми липсвали приятелите, семейството както и България. Знаех 
обаче, защо съм отишъл там и целта, която си бях поставил, и това някакси 
успя да ме задържи и мотивира да завърша това което съм започнал.

 
Къде ще продължиш образованието си? 

Бях кандидатствал специалността, която исках да уча – Business 
(Marketing) в едни от най-добрите университети не само в Англия, но и в све-
та. Всички от тях ме приеха, след като успях да постигна блестящи резулта-
ти на предметите, които учех в A levels програмата. Въпреки че успехът ми 
беше повече от отличен, можех да уча където си пожелая, имаше сериозни 
причини, които ме възпряха от следването там, а те бяха именно: липсата на 
комфорт, силната носталгия, нещастието, самотността и свързани със 
здравето. Реших да се върна в България основно заради това, че тук се чувст-
вам по-здрав не само физически, но най-вече и психически, което за мен е прио-
ритет номер 1. Избрах да продължа висшето си образование в Международ-
ния факултет/International Faculty на Sheffield University, който се предлага 
също така и в София за моя радост. Смятам, че направих най-оптималния из-
бор спрямо моята ситуация и силно се надявам това решение да ми помогне с 
осъществяването най-моите бъдещи цели.

Какво би казал на онези наши читатели, които мислят за средно  
образование в Англия? 

Бих ги насърчил да пробват, особено ако инициативата е тяхна и имат нуж-
ните финансови възможности. Качествата, уменията и знанията, които човек 
придобива от подобно средно образование в Англия, са незаменими, както и мно-
го ценни за бъдещата кариера. Също така, въобще не трябва да се притесняват 
от провала, всеки индивид си е различен, а чужбина просто не e за всеки.

В английската 
система държат 
много повече на 

качеството 
отколкото на 
количеството
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Голямо разнообразие на про-
грами – само така можем да 
опишем магистратурите в 
България. Всеки универси-

тет се опитва да бъде максимално 
актрактивен за кандидат-студен-
тите – някои успяват, други не. 
Най-важното е, че в конкурентна 
среда се ражда качеството, така че 
надеждите ни са, че през тази годи-
на магистърското образование в 
България ще бъде на световно ниво.
За магистратурите у нас се го-
вори постоянно, особено за някои, 
които не събират нужната брой-
ка учащи. Още в края на изминала-
та година от МОН излязоха с 
едно обръщение, в което намек-
наха, че ненужните магистарту-
ри трябва да бъдат премахнати 
за сметка на нови и перспективни 
програми. По тази тема комен-
тира самият министър Вълчев.
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МАГИСТРАТУРИ 
В БЪЛГАРИЯ 
Голямо разнообразие и много възможности

„Поддържат се губещи специалности и магистърски програми, за да из-
кара някой до пенсия. Важно е какво учат бъдещите учители в универ-
ситетите. Вече се променя фокусът на образователната система, 
защото се променя светът и се променят поколенческите характе-
ристики на децата. Днешното поколение деца не може да бъде учено 
по същия начин, по който ние сме учени - преди 30 или 40 години. Обу-
чението на учениците трябва да бъде направено по-интересно и за-
това говорим за компетентностния подход, като другите страни са 
осъзнали, че това е един от начините да се подготвят по-добре деца-
та за утрешния живот. Сегашните деца в бъдеще, според различни 
проучвания, ще променят от три до девет професии", беше коментара 
на образователния министър.

За магистратурите у 
нас се говори 

постоянно, особено 
за някои, които не 
събират нужната 

бройка учащи

материал на Борислав Борисов
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И дали университетите се притесни-
ха от това изказване или пък панде-
мията повлия на приема, но тази годи-
на програмите изобилстваха от 
новости. Едно от нещата, на които 
заложиха университетите, е техно-
логията, а именно световни топ лек-
тори да водят част от програмите. 

За пример – в Техническия универси-
тет в София се предлагат тази годи-
на над 65 магистърски програми, като 
част от лекциите на някои от тях са 
на английски език и съвместно с други 
университети. Пример е магистра-
турата „Иновативни комуникационни 
технологии и предприемачество“ във 
Факултета по телекомуникации. Ма-
гистратурат е съвместна с универ-
ситета „Алборг“, Дания, като през 
втората година студентите ще 
учат в чуждестранния ВУЗ. Други 
нови магистърски програми пък са на 
немски и френски език. Според ТУ, учеб-
ните програми са преработени в съ-
ответствие с новите референтни 
рамки, приети от академичното ръ-
ководство, като срокът за обучение 
по всички специалности е намален с 
половин година – съответно на една 
година и на две години.

В УНСС също залагат на дуални специ-
алности, като една от тях е „Между-
народен бизнес и управление“. Тя е на 
английски език и е в партньорство с 
Шанхайския университет „Джао Танг“, 
като втората година се прекарва в 
Китай. 9 са общо новите специално-
сти в УНСС, съобщават от учебното 
заведение. Според него някои от пре-
димствата да изберете ВУЗ-а са, че 
има изключително висока и успешна 
професионална реализация на завър-
шилите УНСС магистри, както и 
практическа ориентация на обучение-
то към придобиване на умения за бър-
зо вземане на иновативни решения в 
различни ситуации. Общият сбор на 
магистърските програми е 88 за тази 
учебна година. „Всяка година разкрива-
ме нови магистърски специалности, за 
да отговорим на потребностите на 
бизнеса и динамиката на пазара на 
труда, на новите икономически и со-
циални реалности, съвременните дос-
тижения на науката и непрекъснати-
те предизвикателства на 
практиката“, сподели причината за 
разкриването им зам.-ректорът.

Нови магистратури има и в Нацио-
налната академия за театрално и 

филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ 
(НАТФИЗ) - „Екранна режисура“ и „Ек-
ранна драматургия“. За гост-препода-
ватели в някои от дисциплините в 
„Екранна драматургия“ са привлечени 
експерти от целия свят. Уговорката 
с гост-лекторите е да дойдат на 
място, но от НАТФИЗ са предвидили и 
онлайн обучение. С други до последно 
ще се опитват да дойдат на място в 
Академията, защото дисциплините 
са по-практически.

В Софийския университет отново се 
разкриват нови програми, като две 
от тях са на английски език - „Диги-
тална хуманитаристика“ и „Регионал-
ни особености на глобалните тенден-
ции - Китай, Източна и Югоизточна 
Европа (19-21 век).

През предстоящата учебна 
2020/2021 година Химикотехнологи-
чен и металургичен университет-Со-
фия открива цели шест нови магис-
търски специалности във важни за 
индустрията сфери. Създаването им 
бе продиктувано от необходимостта 
на бизеса от кадри в областите на 
биоенергийните технологии и био-
продуктите, медицинския текстил, 
метрологията, акредитацията и сер-
тифицирането, приложната анали-
тика, високоенергийните материали 
и управлението на промишлената 
безопасност”, посочват от там.

В Икономическия университет – Ва-
рна тази година слогънът е „Надграж-
дате знания и умения“. През насто-
ящата академична година може да 
избирате да учите магистър между 
две области - 1. „Социални, стопански 
и правни науки”; 2. „Природни науки, 
математика и информатика”. Предла-
гат се 26 специалности в четири про-
фесионални направления: „Икономика”, 
„Администрация и управление”, „Тури-
зъм” и „Информатика и компютърни 
науки”.
Всеки университет в страната се 
опитва да привлече студенти с ат-
рактивни специалности. 

Трудно е да опишем във всеки универ-
ситет новите специалности. Това, 
което прави впечатление е, че Пло-
вдивския университет тази година 
бори конкуренцията с цели 128 про-
грами в деветте си факултета.

Още по-впечатляващ избор има във 
Великотърновския университет. За 

академичната 2020-2021 г. се предла-
гат общо 177 образователни програ-
ми в ОКС „магистър“, които са в ре-
довна, задочна и дистанционна форма 
на обучение.

Друга интересна новина покрай уни-
верситетите е, че през тази година 
цели четири университета създават 
хибридни магистърски програми от 
2021/2022 г. Става въпрос за Висшето 
училище по телекомуникации и пощи в 
София /ВУТП/ и Медицинските уни-
верситети в Плевен, Варна и Пловдив. 
Целта е ВУЗ-овете да имат обедине-
ние, което да съчетае капацитета на 
тези висши училища и да се създадат 
интегрални специалности. Идеята е, 
че в момента има мрежа от специали-
зирани висши училища, които ако се 
обединят и си взаимодействат, ще 
могат да предоставят по-качестве-
но обучение с повече интегрални про-
грами. И въпреки голямото разнообра-
зие на магистратури, планът на МОН 
в проекта на Стратегията за разви-
тие на висшето образование за 2020-
2030 е точно обратен - Висшите 
училища да приемат по-малко сту-
денти, но със значително по-голямо 
финансиране и с по-високи изисквания, 
за да се гарантира качеството на ви-
сшето образование. Според министър 
Вълчев висшето образование е стиг-
нало крайната степен на масовизация 
и сега навлизаме в етап на фундамен-
тални промени. „Новите поколения, 
които влизат на пазара на труда, 
трябва да са подготвени не просто 
да сменят работните си места, но и 
професиите си. За тях ученето през 
целия живот ще е реалност, а не по-
желание. На студентите през следва-
щото десетилетие ще им бъде необ-
ходима по-широка подготовка в 
бакалавърската степен, а след това 
– по една, две и повече магистратури 
и специализации според нуждите на 
бизнеса“, посочи Вълчев.

В Софийския 
университет отново 
се разкриват нови 
програми, като две 

от тях са на 
английски език 
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Вероятността някой да изучава английски език и да не знае нищо за изпитните сертификати на  
Кеймбридж (Cambridge Assessment English) е минимална; а ако възнамерява да учи висше образование, пре-
подавано на английски в чужбина, вероятността да не е чувал за тези сертификати вече е нищожна, или 

направо казано – нулева. Те са един от трите най-популярни, разпространени, разпознаваеми и приемани в меж-
дународен план английски езикови сертификати. Кандидатстването в преподавана на английски език специал-
ност изисква доказване на ниво на владеене на езика, което най-често става именно с езиков сертификат. Кои 
са най-съществените детайли на английския езиков сертификат САЕ на Кеймбридж, ще разгледаме накратко в  
следващите редове.

който покрива изискванията 
на университети

Както вече бе споменато, незаоби-
колимо условие за прием в универ-
ситет, колеж, академия или каква-
то и да е образователна 
институция, която предлага обу-
чение в бакалавърска или магис-
търска програма на английски език, 
е да се докаже ниво на владеене на 
езика. Извън случаите на хора, за-
вършили английска езикова гимна-
зия или завършили средно образо-
вание по международно признати 
програми, преподавани на англий-
ски език, всички останали кандида-
ти имат опцията за удостоверя-
ване чрез езиков сертификат. 
Изпитните сертификати на уни-
верситета Кеймбридж са признати 
от над 25 000 университета, ра-
ботодатели и институции в целия 
свят. Те тестват владеенето на 
английски език съгласно Общоевро-
пейската езикова рамка – от А1 до 

С2, от абсолютно начинаещ до 
най-високо възможно ниво, отгова-
рящо на образован човек с англий-
ски като роден език. Нивото, кое-
то е необходимо за прием от 
университетите, е С1, и при добри 
резултати от изпита се покрива 
от сертификата САЕ (Cambridge 
English: Advanced). Както е видно 
от наименованието му, той удос-
товерява владеене на английски на 
напреднало ниво, което покрива 
изискванията на университети и 
работодатели. САЕ е естествено 
надграждане след  (Cambridge 
English: First) FCE и предхожда 
най-високото ниво на сертифика-
тите Кеймбридж – СРЕ (Cambridge 
English: Proficiency). Сертификатът 
се признава от повече от 9000 
образователни институции в све-
та, включително в САЩ и Канада, 
където все пак по-често изискван 

Сертификатът се 
признава от 

повече от 9000 
образователни 
институции в 

света

материал на Ивайло Ганчев
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езиков сертификат е TOEFL. И едно от най-важните му 
предимства – безсрочен е. 

Форматът на самия изпит представлява четири раз-
дела или модула – четене и употреба на езика; писане; 
слушане; говорене. Времето за модул четене е един час 
половина; разделен е на 8 части с общо 56 въпроса; 
текстовете, които се използват, са с обем 3000-3500 
думи; те са от книги, списания, вестници, брошури. По-
лагащият изпита трябва да покаже, че разбира много 
добре различен тип текстове, наясно е с граматиката 
и с времената, които са използвани.  

Модул писане е разделен на две части и също е с про-
дължителност един час и половина. В него трябва да се 
напишат два текста: първият е под формата на есе, в 
което се изразява мнение за прочетен текст; вторият 
е по избор - имейл, писмо, предложение, доклад, като са 
дадени насоки за целта на текста, темата и към кого 
да е насочен. Този модул тества уменията на изпитва-
ния да създава логични, граматически издържани тек-
стове с ясни тези и по различни теми. Всеки от тек-
стовете трябва да е с обем 220-260 думи. Добре е да 
се внимава с обема и да се изпълни колкото е възможно 
по-стриктно.  

В модул слушане има четири части, 30 въпроса и е с 
продължителност 40 минути. Тук се тества способ-
ността за разбиране на най-разнообразна говорима реч 

... един от трите 
най-популярни, 
разпространени, 
разпознаваеми и 

приемани в 
международен 
план английски 

езикови 
сертификати

– монолози, интервюта, радио предавания, разговори 
и други. Във всяка от четирите части се отговаря на 
различни въпроси върху чутото.  
Последният модул говорене е разделен на 4 части и се 
провежда за 15 минути. В него се проверяват умения-
та за водене на ефективен разговор лице в лице, като 
за целта изпитваният говори с изпитващ, с друг из-
питван и самостоятелно. В различните части се го-
вори по една,  три и пет минути. Общата продължи-
телност на целия изпит е 3 часа и 55 минути. 
Оценяването е между 160 и 210 точки. В зависимост 
от резултата, сертификатът може да отговаря на 
нива В2 до С2 от Общата европейска езикова рамка.

За САЕ може да се положи изпит в хартиен и компю-
търен вариант. Резултатите са готови за четири до 
шест седмици при хартиения вариант и за две до три 
седмици при компютърния. Около три седмици след 
това можете да получите и самия сертификат. Уни-
верситетът, в който кандидатствате, както и все-
ки, на когото бихте искали да представите сертифи-
ката, може да има достъп до него и онлайн с личен 
номер от хартиения вариант на сертификата, който 
номер може да им дадете. Всичко необходимо като ин-
формация за сертификатите на Кеймбридж може да се 
намери на сайта www.cambridgeenglish.org Освен абсо-
лютно всички подробности за всеки изпит, като де-
тайли, подготовка, как и къде да се регистрирате, 
такси и т.н., там са посочени местата, където може 
да се държи изпита у нас: AVO-Bell Language and 
Examination Centre, British Council, Bulgaria, Britanica, Ecet 
- Europe Schools, Maximum Exam Centre, Pharos-Language 
Trends Exams. Дати за явяване има всеки месец, а ре-
гистрацията трябва да се направи най-късно месец и 
половина преди датата на изпита. Важно – модул го-
ворене, устният изпит, се провежда на различна дата 
от датата на основния изпит. Това обикновено се 
случва в период от около 10-ина дни около основната 
дата на изпита. Проверявайте всичко около дати и 
срокове внимателно, Ковид-19 ситуацията може да 
променя нещата много бързо и непредвидено. Цената 
за полагане на изпита САЕ у нас е около 400 лв.

Няколко думи в заключение. Сертификатите на Кейм-
бридж, заедно с TOEFL и IELTS, са най-разпространените 
и изисквани от университетите английски езикови сер-
тификати. Не може да се каже кой от тях е по или 
най-добър, те са различни. Не са по-лесни или по-сложни 
един спрямо друг, те са различни. Дали IELTS е по-акаде-
мичен, а САЕ повече към общ английски? Въпрос на гледна 
точка, а не обективен факт. Повечето висши училища 
приемат и трите сертификата, но това винаги трябва 
да се проверява внимателно за всяка програма и всеки 
университет. Условно казано, сертификатите на Кейм-
бридж, в случая САЕ, са по-популярни във Великобрита-
ния и Европа, но и в САЩ, Канада, Австралия, Азия. Към 
кой сертификат да се насочите може да е избор, за кой-
то да потърсите консултация от изпитен център, от 
учителя по английски, от образователен консултант. 
Усилия ще трябва да се положат за който и да е от тях; 
същевременно обаче вече не е нещо необичайно ученици 
до към завършване на училище да получават дори СРЕ 
– сертификатът на Кеймбридж за най-високото ниво на 
владеене на езика. 



Много хора използват класации, за да изберат най-добрия университет за себе си. Най-популярните ранглисти 
сред международните студенти са QS University Rankings и Times Higher Education (THE). Повечето кандидати оба-
че не знаят за разликите между двете класации и как да изберат по-подходящата за своите цели. 
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Най-добрите  
световни университети за 2021 

QS University Rankings vs Times Higher Education

ТОП 20 ЗА 2021  
(в червено – университетите в топ 20, по които двете класации се различават):

№ QS University Rankings Държава Times Higher Education Държава

1 Massachusetts Institute of Technology САЩ University of Oxford Великобритания

2 Stanford University САЩ Stanford University САЩ

3 Harvard University САЩ Harvard University САЩ

4 California Institute of Technology САЩ California Institute of Technology САЩ

5 University of Oxford Великобритания Massachusetts Institute of Technology САЩ

6 ETH Zurich Швейцария University of Cambridge Великобритания

7 University of Cambridge Великобритания University of California, Berkeley САЩ

8 Imperial College London Великобритания Yale University САЩ

9 University of Chicago САЩ Princeton University САЩ

10 UCL Великобритания University of Chicago САЩ

11 National University of Singapore Сингапур Imperial College London Великобритания

12 Princeton University САЩ Johns Hopkins University САЩ

13 Nanyang Technological University Сингапур University of Pennsylvania САЩ

14 EPFL Швейцария ETH Zurich Швейцария

15 Tsinghua University Китай University of California, Los Angeles САЩ

16 University of Pennsylvania САЩ UCL Великобритания

17 Yale University САЩ Columbia University САЩ

18 Cornell University САЩ University of Toronto Канада

19 Columbia University САЩ Cornell University САЩ

20 The University of Edin-burgh Великобритания Tsinghua University, Duke University Китай, САЩ

материал на Жени Янева
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Много хора прибързано казват, че 
двете класации до голяма степен си 
съответстват. И докато това 
твърдение е вярно за първите 5 мес-
та, които от години са заети от 
едни и същи университети както в 
QS, така и в Times Higher Education, 
по останалите участници в топ 20 
можем да съдим колко всъщност са 
различни двете ранглисти.
QS като че ли включва повече уни-
верситети извън Щатите и Велико-
британия в челните си позиции. На-
блюдаваме присъствието не на една, 
а на две сингапурски институции в 
топ 20 списъка – NUS на 11-то и NTU 
на 13-то място. В Times Higher 
Education NUS е поставен на 25-та, а 
NTU - чак на 47-ма позиция. Анало-
гично, 14-ят най-добър универси-
тет според QS, EPFL в Швейцария, 
заема 43-то място в класацията на 
Times. 

Times Higher Education пък включва 
цели 5 северноамерикански универ-
ситета в своите топ 20 позиции, 
които са оценени сравнително по-
ниско в QS University Rankings – UC 
Berkeley, Johns Hopkins University, 
UCLA, University of Toronto, Duke 
University. На какво се дължат тези 
несъответствия? По какъв начин се 
различават системите за оценяване 
на двете класации, за да се получи та-
кова разминаване в резултатите?

Различните фактори, 
играещи роля при 
оценяването

Оценявaнето на QS
QS University Rankings използва 6 раз-

лични метрики при изчисляването на 
общия резултат на всеки универси-
тет. Най-голям дял се полага на ака-
демичната репутация – цели 40% от 
финалната оценка. В тази категория 
се взимат предвид нивото на препо-
даване и размерът на изследовател-
ския принос на всяка институция. 
Съотношението между ученици и 

преподаватели допринася с 20% към оценката – колкото по-голямо е - толко-
ва повече точки получава университетът в тази графа. 

Колко често лекторите биват цитирани в различни академични публикации 
също играе роля в определянето на резултата – равнява се на 20%. Ако тру-
довете на преподавателите се споменават в други проучвания, това индики-
ра, че обучението е на високо ниво.
10% се полагат на репутацията на завършилите университета на работния 
пазар. Ако тя е добра, то това означава, че и институцията помага на сту-
дентите в нататъшното им развитие.

По 5% от общата оценка допринасят броят на международните препода-
ватели спрямо местните и делът на интернационалните студенти.  
Способността на един университет да привлича хора от чужбина към препо-
давателския си и студентския си състав говори за високо качество на пред-
лаганото образование и на възможностите за усъвършенстване.

Оценяването на THE
Times Higher Education претендират, че наборът им от 13 различни индика-

тори за постижение покрива всички дейности, асоциирани с едно висше учеб-
но заведение. Това, което бива оценявано, се разделя в пет категории – препо-
даване, изследвания, цитати, международна перспектива и доход от 
индустрията. Подкатегориите са следните:
Преподаване (среда на учене) – 30%
Репутация – 15%
Съотношение между ученици и преподаватели – 4.5%
Съотношение между студенти в бакалавърски програми и такива в магис-
търски/докторантски – 2.25%  
Дял на преподавателите с докторска степен – 6%
Доходи на институцията – 2.25%
Изследвания – 30%
Репутация – 18%
Доходи от изследванията – 6%
Продуктивност на проучванията – 6%
Цитати (влияние на проучванията) – 30%
Международна перспектива – 7.5%
Дял на международните студенти – 2.5%
Дял на международните преподаватели – 2.5%
Колаборация с чуждестранни институции – 2.5%
Доходи от индустрията (предаване на знанията) – 2.5%



Мястото на българските университети 
във всяка от класациите

През 2021 г. и в двете класации участва само един български 
университет – Софийският университет „Св. Климент 
Охридски“. В QS World Universities СУ се намира между 601-во и 
650-то място. Там се наблюдава положителна тенденция – 
изкачване нагоре в последните три години, което може да 
продължи и занапред, ако плановете на университета за 
подобрение на дистанционното обучение се осъществят. В 
Times Higher Education Софийският университет е цели 400 
места надолу – чак след 1000-то. Това може да се дължи на 
по-големия брой индикатори, използвани за оценяването му.  
Интересна разлика между QS и THE се наблюдава при 
измерването на изследователския принос на СУ. Докато QS го 
счита за висок, Times Higher Education му дава едва 9.4 точки 
от общо 100. Тъй като и двете класации разчитат на 
експертните мнения на академици от целия свят, може да се 
заключи, че анкетираните от THE не се припокриват с тези, 
споделили мнението си с QS. В противен случай не би имало 
толкова голямо разминаване в двете оценки за една и съща 
категория.

Какво можем да заключим за тенденциите в 
световното образование от тези класации?

И двете ранглисти отчитат един безспорен факт – че азиатските ин-
ституции, особено източноазиатските, се приближават все повече до све-
товните лидери по качество на образованието. В класацията на QS обаче 
можем да видим тази промяна много по-ясно – през 2021 г. в топ 100 при-
състват цели 26 азиатски университета – рекорден брой за историята на 
класацията. Три от тях се поместват в топ 20. Times Higher Education, от 
друга страна, нарежда два пъти по-малко учебни заведения (13) от континен-
та сред своите топ 100.

Като погледнем броя на хората, участвали в проучванията на двете кла-
сации, можем да видим колко дръзка е разликата. QS са съставили класацията 
за 2021 г. чрез мненията на 103 532 академици, докато отговорилите на въ-
просите на Times Higher Education наброяват между 21 000 и 23 400 спрямо 
категорията. Тези факти обясняват защо QS е по-инклузивна към институ-
ции извън развитите държави или защо Софийският университет има 
по-висока оценка в нея. Колкото повече хора споделят мнение, толкова 
по-голям е шансът на по-неизвестните институции да влязат в класацията.
Но предимство ли е това много хора да отговарят на анкета, изследваща 
нещо, за което трябва много задълбочено познание? Или по-малкият брой на 
попитаните показва именно, че мнения са изразили само най-големите спе-
циалисти в областта на образованието? На тези два въпроса няма обекти-
вен отговор, но вашето лично мнение по тях може да ви помогне при избора 
на правилната класация.

Коя класация е подходяща за моите цели?
Изберете QS University Rankings, aко искате да опознаете повече възмож-

ности за висше образование, включително в държави извън Западна Европа и 
Северна Америка. Но ако комплексната оценка, състояща се от повече инди-
катори за качество на образованието, е по-достоверна, според вас, тогава 
заложете на Times Higher Education.
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материал на Милена Узунова

С развитието на 
тази динамична 

индустрия 
дизайнерите 

променят 
традиционните 
определения на 

професията

О
фициалната дефиниция на интериорен дизайнер е някой, който е 
квалифициран по образование и опит в подобряването на функцио-
налността и качеството на интериорните пространства. Но с 
развитието на тази динамична индустрия дизайнерите променят 
традиционните определения на професията. Някои биха казали, че 

интериорният дизайн се занимава с вътрешни пространства, докато за дру-
ги външните пространства, архитектурата и дори подредбата на стоките 
в магазините са част от сферата на интериорния дизайн. Затова и в съвре-
менните университетски програми, особено в чужбина, ще срещнете различни 
специализации като дизайн на жилищни пространства или рекламен интерио-
рен дизайн. Преди да се впуснем в темата за многообразните специализации, 
добре е да си зададете въпроса дали търсите кариера като дизайнер или де-
коратор.

ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН 

Комбинация от креативност, технически познания 

и комуникационни умения 
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Специализации 

Обикновено завършилите започват да практикуват генерално, но най-ус-
пешните избират да се фокусират върху една или две специфични области 
на интериорния дизайн. Някои от най-популярните кариерни пътеки са:

 ■ Жилищен дизайн: най-широко разпространената дейност на интери-
орните дизайнери. В тази област професионалистите се фокусират 
върху различни части на дома, например бани. Жилищните интериорни 
дизайнери работят по поръчка на своите клиенти и създават дизайн за 
оптималната форма и външен вид на пространствата у дома, които да 
рефлектират определен стил, зададен от клиента. Така например има 
дизайнери, които се фокусират само върху кухни, спални или пък всеки-
дневни. Работата е широкоспектърна и включва дейности от избор на 
цвят за стените, през избор на килими, плочки, осветление и мебели. Дру-
га основна функция на интериорния дизайнер е да намира начини за опти-
мизиране на пространството, отново базирано на нуждите на клиента. 

 ■ Корпоративен дизайн: важен компонент на големите корпорации и 
средните бизнеси, които влагат усилие в техните офиси и максимизира-
нето на пространството в тях. В тази област има безкрайно поле от 
възможности – интериорите на болници, клиники, хотели, бизнес сгради, 
търговски центрове, споделени работни пространства и още много.

 ■ Ресторантьорски дизайн: тези дизайнери се ангажират с доставянето на 
правилен външен вид и усещане в местата, които най-много го изискват: 
ресторантите. Освен за осветлението, масите и подовата настилка, 
специалистите тук се грижат и за това пространствата да отгова-
рят на регулациите за безопасност и здраве. Това е относително сложна 
материя (особено що се касае до кухните в ресторантите) и интериор-
ните дизайнери трябва да са наясно с правилата в конкретната държава.
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Макар и да има редица прилики 
межди двете професии, интериор-
ният дизайнер трябва да притежа-
ва сертификат, най-често диплома 
минимум на ниво бакалавър от акре-
дитиран университет у нас или по 
света. Той следва да разбира множе-
ството регулации около правни въ-
проси и разрешителни и често ра-
боти в пряка връзка с архитекти и 
други подизпълнители. Декорато-
рът, от друга страна, може да 
предлага консултации за визуалния 
аспект на дадена площ, но не може 
да предлага професионално мнение 
за събаряне на стените, например. 
Декораторите не се нуждаят от 
официално обучение, за да упражня-
ват професията си. В този смисъл 
обучението по интериорен дизайн 
не е никак лесно и включва предме-
ти като компютърни науки, психо-
логия, осветителни системи, архи-
тектурно проектиране. Всъщност, 
освен креативност, интериорните 
дизайнери притежават развити 
технически умения и често са при-
нудени да следват редица физиче-
ски закони и обществени правила.

В глобален мащаб 
последните 
тенденции в 

областта са т.нар. 
ергономичен 

дизайн и „зелен” 
дизайн
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20  Къде да уча в България
Образователните програми по интериорен дизайн в 

България не са много, но за сметка на това съществу-
ват редица специализирани професионални курсове от 
частни колежи и учебни центрове. Ето и някои от мес-
тата, където може да учите Интериорен дизайн в 
страната:

 ■ Нов български университет, София 
Бакалавърска програма „Интериорен дизайн” с 
продължителност на обучение 4 години. Прие-
мът се осъществява чрез приемния изпит на НБУ 
и оценки от дипломата за средно образование.

 ■ Национална художествена академия, София 
Магистърска програма „Интериорен и екстериорен 
дизайн” с продължителност на обучение 3 семес-
търа и редовна форма на обучение. Магистърът 
завършва с  подготовка и защита на дипломна 
работа. Приемът се извършва чрез конкурсен изпит, 
който се състои в събеседване с кандидатите и 
обсъждане на представеното от тях портфолио.

 ■ Варненски свободен университет, Варна 
Магистърска програма „Интериорен дизайн” с 
продължителност 2 семестъра за бакалаври и/или 
магистри от специалности, свързани с дизайна. 
Програмата е в редовна форма на обучение и за-
вършва със защита на дипломна работа. Приемът 
се извършва след конкурсен изпит – събеседване.

 ■ Лесотехнически университет, София 
Бакалавърска и магистърска програма “Ин-
женерен дизайн (Интериор и дизайн за мебе-
ли)” в редовна форма на обучение с продъл-
жителност съответно 8 и 3 семестъра. 
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Освен всичко друго, 
интериорните 

дизайнери развиват 
и много добри 

комуникационни 
умения, тъй като 

работата им е пряко 
свързана с 

изпълнение на 
нуждите на техните 

клиенти

 ■ Колеж „Омега”, София 
Специалност „Интериорен дизайн” – двугодишно 
професионално обучение в задочна форма. Успешно-
то завършване на програмата дава квалификация 
професия „Дизайнер”- трета степен на професио-
нална квалификация с лиценз от Национална аген-
ция за професионално образование и обучение.

Къде да уча в чужбина
Специализираните програми по интериорен дизайн са 

много по-разпространени в чужбина отколкото у нас. 
Извън пределите на страната ще намерите разнообра-
зие от бакалавърски и магистърски програми с различна 
продължителност и такси. Интериорният дизайн като 
част от специалностите по изкуства и архитектура 
предполага най-престижни програми в профилираните 
дизайнерски висши училища в Италия, Франция, САЩ. 
Класациите показват, че едни от най-добрите опции са 
университети във Великобритания и скандинавските 
държави, които са известни със съвременните минима-
листични тенденции в архитектурата и дизайна. 

Съществуват още много видове интериорен дизайн. В глобален мащаб последните тенденции в областта са т.нар. 
ергономичен дизайн и „зелен” дизайн. Ергономичният дизайн се отнася до създаването на пространства, особено ра-
ботни такива, които допринасят за благосъстоянието на служителите, прекарващи цели дни в офиса. Екологичният 
дизайн пък включва употребата на възобновяеми и енергийно ефективни ресурси за създаването на природосъобраз-
ни пространства. Има и дизайнери, които се фокусират само върху интериора на самолети или яхти. Без съмнение, 
професията интериорен дизайнер е забавна и изключително разнообразна. Освен всичко друго, интериорните дизай-
нери развиват и много добри комуникационни умения, тъй като работата им е пряко свързана с изпълнение на нужди-
те на техните клиенти.
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Кандидатстване и такси за обучение
Кандидатстването за Интериорен дизайн в чужбина обикновено изисква 

стандартния набор от документи. Според избраната програма ще ви е не-
обходим сертификат за владеене на чужд език (най-често английски – IELTS, 
TOEFL, CAE).  Също така ще трябва да представите диплома за завършено 
средно образование (за бакалавърските), или диплома за завършен бакалавър 
(за магистърските програми). Добре е да сте подготвени и с препоръки от 
преподаватели и мотивационно писмо, а някои университети могат да из-
искват и артистично портфолио или интервю по телефона или онлайн.
Таксите за обучение са в голям диапазон според избраната дестинация и 
университет. Традиционно университетите в САЩ и Великобритания, как-
то и специализираните частни училища по дизайн в Италия и Франция, из-
искват най-високите такси, които могат да достигнат до няколко десетки 
хиляди евро на година. Съществуват и по-достъпни алтернативи като 
програмите в скандинавските държави, които са безплатни за студенти от 
ЕС. Нидерландските  университети също са подходяща алтернатива.
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Кариерна реализация
Както в България, така и навсякъ-

де по света, архитектурата и ин-
териорният дизайн преливат едно 
в друго и взаимно си влияят и до-
пълват. Не е необходимо да си архи-
тект, за да бъдеш интериорен ди-
зайнер, но архитектурните умения 
определено са предимство. 
Завършилите интериорен дизайн се 
реализират като дизайнери, консул-
танти и проектанти в рекламни 
агенции, дизайнерски и проектант-
ски бюра. Освен общия интериорен 
дизайн, реализация се намира и в 
по-специализирани области като 
дизайнер на мебели, дизайнер на ос-
ветителни тела, специалист по 
цветовете, текстурите и т.н. 
Професионалистите започват ра-
бота в дизайнерски студия, профи-
лирани в предоставянето на такъв 
тип услуги, или в арт отделите на 
строителни компании и мебелни 
къщи. Специалността дава отлична 
възможност за дейност на свободна 
практика или основаване на собст-
вен бизнес в областта. 
Интериорните дизайнери прите-
жават разнообразие от качества и 
умения, които ги превръщат в ус-
пешни специалисти и в други близки 
сфери като графичен дизайн, моден 
дизайн, фотография. Овладяването 
на специализираните софтуерни 
програми и технологии е прозорец 
към всякакви творчески професии, 
приложими в съвременния бизнес.

Място  
в света Университет Държава

1. 1. Royal College of Art Великобритания

2. 2. University of the Arts London Великобритания

3. 6. Politecnico di Milano Италия

4. 7. Aalto University Финландия

5. 8. The Glasgow School of Art Великобритания

6. 14. Goldsmiths, University of London Великобритания

7. 18. Design Academy Eindhoven Нидерландия

8. 21. The Royal Danish Academy of Fine Arts Дания

9. 22. École Nationale Supérieure de Création Industrielle Франция

10. 24. Loughborough University Великобритания

Източник: QS World University Rankings by Subject 2020

Място 
в света Университет

1. 2. Parsons School of Design at The New School

2. 4. Rhode Island School of Design

3. 5. Massachusetts Institute of Technology

4. 9. School of The Art Institute of Chicago

5. 10. Pratt Institute

Източник: QS World University Rankings by Subject 2020

Водещи университети в САЩ 

Водещи университети в Европа



...
Вероника Илиева:
Процесът на развитие и  
надграждане продължава и  
в практиката

Вероника Илиева - завършила Средно специално 
художествено училище по приложни изкуства (СХУПИ), специалност 
„Аранжиране на витрини“, творческото си развитие продължава до 
степен магистър в Националната художествена академия (НХА), 
специалност „Пространствено оформление и рекламен дизайн“. Близо 
година е член на управителния съвет на Асоциацията на интериорните 
дизайнери в България (АИДБ).

Споделете как Вие избрахте професионалния си път. Кое предопредели 
избора Ви и кога се случи взимането на решение с какво ще се занимава-
те? 

Обичам да рисувам от малка, мама още пази папка с мои рисунки от 3-го-
дишна възраст. Помня, че в първите класове в училище тетрадките ми бяха 
нашарени с цветни илюстрации към всеки урок. След седми клас родителите 
ми ме насочиха да кандидатствам в СХУПИ. Три месеца ходих на уроци, за да се 
запозная с композициите и изискванията на изпитите, избрах специалност 
Аранжиране на витрини. После някак логично следваше Художествената ака-
демия. Там учих Пространствено оформление, последната година, когато ка-
рах магистратура, прекръстиха специалността на Рекламен дизайн. По време 
на следването работих година и половина в студио за промишлен дизайн, а 
после година и половина в печатница. С това се изчерпва трудовият ми опит 
на хонорар и заплата. Бях на 23 години когато сбъднах мечтата си и отворих 
собствено  дизайн студио – IRIS DESIGN. Търсенето наложи предлагането. 
Стартирахме с големи марки като Pizza Hut, Burger King, KFC, все имена с ясно 
установени рекламни линии и маркетингови послания.  Щастлива съм, че към 
днешна дата с екипа ми създаваме марки и правила за използване на рекламна-
та линия за български производители.  Уменията, които бях усвоила от обра-
зованието, и трудовият ми опит ми дадоха възможност да затворя цикъла с 
комплексна услуга за дизайн, която включва – изработка на лого, графичен ди-
зайн на печатни рекламни материали, рекламно проектиране на фасади и ця-
лостен интериорен дизайн. Това ни прави изключително ценни за собствени-
ците на търговски обекти, защото работейки с един екип пестят време и 
средства, а с единната визуална концепция на своя магазин, ресторант, хо-
тел, привличат повече клиенти и печелят предимство пред конкурентите си. 

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

Една от отличителните черти на хората, които са успешни, е това, че 
взимат решение бързо. Това умение ги води към постигане на резултати мно-
го по-бързо от останалите. Известно е, че повечето такива хора вземат ре-

интервю на Десислава Пенчева

Специалността 
Интериорен 

дизайн в 
България е на 
конкурентно 
ниво спрямо 
световните 
стандарти
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сши учебни заведения и на база на-
блюденията ми върху техническата 
им подготовка и креативност, да, 
мисля, че  специалността Интерио-
рен дизайн в България е на конку-
рентно ниво спрямо световните 
стандарти. 

Какви професионални, а и лични 
качества изисква професията Ви? 
Кое е най-голямото предизвика-
телство в работата на интери-
орния дизайн? 

Най-важното качество, което спо-
ред мен един интериорен дизайнер е 
добре да притежава, е да бъде социа-
лен, да общува леко. Важно е да слуша 
внимателно своите клиенти и да 
чува това, което те говорят. Особе-
но когато става дума за интериорен 
дизайн на частно жилище. В този слу-
чай клиентът е главният герой в 
този дом и всички пространства 
трябва да са изцяло съобразени, и 
като функция и като визия, с негови-
те цветови предпочитания, светоу-
сещане, навици и начин на живот. 

Най-голямото предизвикател-
ство за мен си остават малките 
помещения с амбициозна функцио-
налност. Но абсолютно вярвам, че 
има ли желание, има и начин, и с добра 
идея винаги се намира практично 
решение за богата функционалност 
на малка площ.

Кои са университетите, които 
предлагат най-добрите програми 
по Интериорен дизайн, според 
Вас, у нас и по света? 

Нямам наблюдения за университе-
тите по света. В България съм с от-

Български 
интериорни 
дизайнери 

печелят 
конкурси по 

света, 
популярни са...

лични впечатления от всички, в кои-
то се изучава специалност 
Интериорен дизайн – НХА, УАСГ, НБУ, 
Любен Каравелов и др.     

Доколко образованието е ключо-
во при сформирането на един про-
фесионалист в сферата на инте-
риорния дизайн и доколко 
професионалният опит в бъдещо-
то кариерно развитие допринася 
за изграждането му?

Образованието е стабилен фунда-
мент, който дава увереност с по-
знанието за основни положения като 
стандарти и отстояния, курсовите 
задачи са своеобразен тест на това, 
което предстои после,  усвояване на 
софтуер и изграждане на стил за ви-
зуализиране на идеите. Теорията е 
важна. В практиката се усвояват 
бързината и спазването на крайни 
срокове и се трупа опит.  Процесът 
на развитие и надграждане продъл-
жава и в практиката, това е и 
най-хубавото, учене през целия жи-
вот.

Откъде черпите вдъхновение?
Вдъхновяват ме пространствата, 

локацията, функцията, предвари-
телният разговор с клиента, поста-
вянето на интригуваща тема и 
цветност,  които да са водещи в 
интериора. Хрумват ми идеи, когато 
се събуждам сутрин, докато се раз-
хождам или шофирам. Понякога съну-
вам проектите си. 

шенията си с кураж, базирано 
най-вече и на интуицията си. И все 
пак моят съвет към младите хора е 
да се замислят кое е онова им ка-
чество, което при 20% положено 
усилие им носи 80% ефективност и 
ако тази дейност им доставя и удо-
волствие, решението е ясно  

Рзкажете за образованието си. 
Мислите ли, че образованието в 
специалността Интериорен ди-
зайн в България е конкурентно на 
световните стандарти?

Смятам, че НХА подготвя кадри на 
изключително високо ниво. Школата, 
която минах, и високите изисквания 
на преподавателите ми дадоха со-
лидна база върху, която да стъпя и 
да надграждам в частната практи-
ка. С екипа ми сме търсени от клиен-
ти в чужбина, както за частни жили-
ща, така и за обществени 
интериори на магазини и ресторан-
ти. Български интериорни дизайне-
ри печелят конкурси по света, попу-
лярни са и работят основно за чужди 
клиенти извън пределите на Бълга-
рия. По време на стажантска про-
грама, организирана от МОН, имах 
възможността да общувам със сту-
денти възпитаници на различни ви-
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История на политологията

Началото на политологията започва в САЩ в края на 19-ти век. Стартира със създаване-
то на училища за обучение на админстрацията. През първата половина на 20-ти век наука-
та за проучване на публичното мнение става част от политологията. В Европа преди Вто-
рата световна война Франкфуртското училище, от което произлизат известни 
политолози, като Юрген Хабермас, е най-реномираният институт, занимаващ се с тази на-
ука. След Втората световна война американците налагат политологията в Германия, и до-
някъде в Австрия, като „наука за демокрацията“ с цел да подсилят демократичното съзна-
ние и процеси. В България науката започва своето развитие чак през 80-те години на 20 век 
точно преди промените от 1989 г. Истината обаче е, че политически науки започват да се 
преподават у нас още в първата половина на 20-ти век. През 1920 г. в София е създаден Сво-
боден университет за политически и стопански науки (днешен УНСС). В учебните програми 
на университета са включени редица дисциплини, свързани с изучаването на политическите 
процеси в близкоизточните и славянските страни. 

Началото на самостоятелната наука „политология“ се свързва със създаването през  
1981 г. на Проблемна научноизследователска лаборатория за изучаване на политическия жи-
вот (ПНИЛ) от проф. Минчо Семов във Философски факултет на Софийския университет  
„Св. Климент Охридски“ и малко по-късно създаването на отделна нова университетска спе-
циалност (първоначално наречена „политикознание“) през 1986 г. като катедра отново в  
Софийския университет от проф. Семов. През 1991 г. се създава и Българска асоциация по по-
литически науки като професионално сдружение на политолозите.

ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ 

материал на Борислав Борисов

Палитра от знания и умения за един цял живот

Как функционира 
политиката на 

местно и 
международно 

ниво
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Кратка информация
За политическите науки може да се каже много. Най-общо всич-

ко опира до изследване как функционира политиката на местно и 
международно ниво, как се правят публични политики и въобще 
всичко, което е свързано с демокрацията и човешките права 
дори. Както знаем, има различни механизми на управление – кому-
низъм, демокрация, анархия, либерализъм. Те винаги са широко об-
съждани, като към тях неминуемо влизат и темите за свободата 
и равенството. Всичко това влиза под науката „политология“. 
Сред най-значимите исторически фигури, които са дали своя при-
нос в науката, са Микиавели, Платон, Аристотел, Конфуции и 
по-новите теоретици като Джон Ролс и Карл Маркс. За да разбе-
рем настоящето, винаги трябва да гледаме и в миналото, и за-
това тези основоположници се разглеждат и до днес. Някои от 
техните идеи и досега се изповядват в малко по-различен и пре-
чупен вид.

Защо да учим Политически науки?
Най-важни са качествата, които получаваме след като завър-

шим специалността – критично мислене и аналитични способ-
ности. Това са важни умения, които се търсят много на работния 
пазар. С тях може да се развивате в различни области освен в по-
литиката. Може да се присъедините към корпоративния или не-
правителствения сектор. 

Бакалавърската програма ще задълбочи вашите знания в об-
ласти като външна политика, глобализация или дори политиката 
в областта на околната среда. Освен това, задължително ще 
имате и стаж, при който ще приложите наученото до този мо-
мент. 

Важно е да се спомене, че международните отношения и евро-
пеистиката са част от политологията или тъй наречените по-
литически науки. Международните отношения и европеистиката 
са просто поддисциплини на политическите науки и в повечето 
случаи се предлагат като специализация по време на бакалавъра 
или магистратурата, а не като завършен предмет. Мит е, че за-
вършилите международни отношения стават дипломати.

Международните отношения не 
са конвейер, бълващ аташета и 
посланици, а комплект от теории 
(често противоречащи си и конку-
риращи се помежду си), които се 
опитват да опишат и анализират 
по възможно най-адекватен начин 
политическите събития, излизащи 
извън рамките на националната 
държава.

Какво точно прави 
политологът?

Да, вие излизате с титлата „по-
литолог“. Важно уточнение е, че 
политологът не е задължително 
да бъде политик, както и обра-
тното. Много политици всъщност 
са историци, прависти или са за-
вършили тотално различна специ-
алност. 

Политологът, всъщност, из-
ползвайки различни инструменти и 
методологии, изследва процесите, 
политическата система и динами-
ката  в една страна или регион. 
Проследява всички фактори как 
влияят на избирателите и дава 
идеи и съвети как да се подобри 
политическата ситуация или на 
къде отива.

Някои политолози изследват 
само политиките на правител-
ствата и какви са грешките им, за 
да отслабва електората им. Други 
пък разработват проучвания и 
анализират тенденциите при гла-
суване. Тези политолози понякога 
се превръщат и в социолози и се 
фокусират изцяло върху статис-
тиката и цифрите.

Важно е да кажем, че политиче-
ските науки са тясно свързани как-
то със социологията (както спо-
менахме), така и с други науки 
като философия, история и дори 
психология. 

Днешните политолози са анга-
жирани предимно в разкриване на 
отношенията, залегнали в основа-
та на политическите събития и 
условия и търсят обяснения за 
това как функционира политиката 
в днешно време. Един политолог 
може да оцени въздействието на 
даден закон, например в здравео-
пазването, и да даде ясен отговор 
как се чувстват социалните групи 
по отношения на новите промени.

Най-важни са 
качествата, които 
получаваме след 
като завършим 
специалността – 

критично мислене и 
аналитични 
способности
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Международните отношения не са 
конвейер, бълващ аташета и 

посланици, а комплект от теории 

Какви умения ще 
развиете?

Политологията развива силни умения - 
изследователски, писателски, аналитични 
и, както казахме, отваря вратите на раз-
ообразен брой работни позиции, за които 
може да кандидатствате.
Благодарение на специалността ще успее-
те да разбирате и да владеете вашата 
аудитория. Това ще ви развие и оратор-
ските качества и публичната реч. Ще при-
добиете способност за управление на кри-
зи и решаване на проблеми. Това умение е 
търсено и ценено в много корпорации, при 
които решенията трябва да се вземат 
веднага. Изследователските и писател-
ските умения ще са ви нужни в почти вся-
ка една работна позиция, на която стар-
тирате след завършването, така че и те 
са ви нужни. 

Много от завършилите студенти се на-
сочват и към журналистиката, така че ще 
бъдете подготвени и в това поле на изя-
ва. Комуникацията е едно от силните оръ-
жия на политическите науки. Затова и ще 
бъдете много ценен на пазара на труда.

Място Университет Град

1. Американски университет в България Благоевград, София

2. Софийски университет „Св. Климент Охридски“ София

3. Нов български университет София

4. УНСС София

5. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ Варна

6. Югозападен университет „Неофит Рилски“ Благоевград

7. Пловдивски университет „Паисии Хилендарски“ Пловдив

8. Русенски университет „Ангел Кънчев“ Русе

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

Източник: Рейтингова система на висшите училища в България

България
Много от бъдещите политолози влизат в университетските аудитории с очакването, че там ще им предло-

жат наръчник за успешна реализация на политическа кариера, и остават разочаровани, когато разберат, че фа-
култетът по социални науки не е школа за политически кадри. Политологията не развъжда политици – академич-
ният живот счита за свой основен дълг именно да е изчистен от идеологеми и партийна пропаганда, да 
провокира у студентите дистанцирано и критично мислене, и на първо място – да развие техните аналитични 
способности.
Обучението в специалност политология обикновено е свързано с изучаването на чужди езици и дисциплини като: 
история на политическите идеи, основи на политиката, конституция и политика, политикономия, сравнителна 
политикономия, сравнителни политически системи и институции, теории на международните отношения, поли-
тически комуникации и маркетинг, теория и критика на политическите идеологии, политически маркетинг и 
предизборни кампании и много други. В добавка към това се изучават общи теории от областта на правото, фи-
лософията и социологията. Както можете да се досетите, тази специалност, следвайки естествения ход на 
времето и мимикрията в политическите процеси, непрекъснато трябва да актуализира и реформира предлага-
ните дисциплини, за да предлага адекватно обучение, в духа на настоящите реалности.

Класация на най-добрите български университети по „Политически Науки“
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Чужбина
Тази специалност смело кръс-

тосва различни факултети в уни-
верситетите. Някъде е във факул-
тет Социални науки, на друго 
място към Хуманитарни науки и 
История, а на трето – 
Arts&Sciences. Все пак срещат се и 
университети, които имат обосо-
бен факултет по Political sciences. 
Диплома можете да получите и по 
трите степени – бакалавърска, 

циации за знания от общообразо-
вателен характер – малко исто-
рия, малко философия, малко 
икономика, малко социология и 
много въпросителни къде точно 
бихте реализирали тези знания. 
Ето защо, може би именно що се 
отнася до тази специалност, ще е 
добре да се ориентирате към 
престижните и утвърдени уни-
верситети, когато сте решили да 
учите Политология, за да има ди-
пломата ви нужната тежест. 
Всеки един от тези университе-
ти издава най-престижните ди-
пломи по политически науки.

Място Университет Град

1. Harvard University САЩ

2. Princeton University САЩ

3. Sciences Po Франция

4. University of Oxford Великобритания

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

6. University of Cambridge Великобритания

7. Stanford University САЩ

8. The Australian National University Австралия

9. Yale University САЩ

10. University of California, Berkeley (UCB) САЩ

Източник: QS Ranking 2021

Класация на най-добрите университети по политически науки в света

магистърска и докторска. Бакала-
върската степен е от четири го-
дини, магистратурите – 1-2 годи-
ни. САЩ имат статута на водеща 
сила относно дипломите по поли-
тически науки. Английските уни-
верситети също са със силни по-
зиции в тази специалност, а 
London School of Economics and 
Political Science (LSE) определено е 
добро място за учене. Факт е, че 
дипломата по Политически науки 
освен удовлетворение навява асо-

Възможности за реализация
Завършилите политология могат да се реализират като:

- специалисти, външнополитически експерти и съветници в централните държавни органи;
– служители в Министерството на външните работи и неговите структури в чужбина – посолства, консулства,
културни служби и др.;
– референти и анализатори в българските ведомства за сигурност и отбрана (по линия на МВР и МО);
– изследователи в научни институти и преподаватели във висши училища;
– външнополитически коментатори и експерти в международните отдели на масмедиите;
– специалисти в отделите за международна дейност на държавни учреждения, неправителствени, нестопански 
публични организации, търговски камари, митници, импортно-експортни дружества, както и в представител-
ства на транснационални корпорации, чужди фирми със смесено участие
– специалисти в отделите по европейски въпроси и международна дейност на държавни учреждения.
Финални думи: 

Ако искате да работите като дипломат, специалист по външна политика в държавната администрация или в 
международна организация, то още от училище трябва да подготвите кандидатстването си като завършите с 
възможно най-висок успех. Учете чужди езици и участвайте активно в училищни и извънучилищни мероприятия, с 
които ще демонстрирате качества, които се ценят в областта, в която бихте искали да се развивате. Инициа-
тивност, гражданска активност, поемане на отговорност – тези неща ще направят впечатление и ще ви бъдат 
от полза! Успех!
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Андрей Велчев  
Собственик и главен редактор на luboslovie.bg. Доктор по Политоло-
гия, Главен асистент в Катедра „Политически науки и национална си-
гурност” към Факултет по икономически и социални науки на Пловдив-
ски университет „Паисий Хилендарски". Андрей Велчев е магистър по 
Политически мениджмънт и публични политики и магистър по Масови 
комуникации в Нов български университет. Автор е на множество 
публикации и интервюта, посветени на проблемите на комуникации-
те, журналистиката, маркетинга, образованието и политическите 
комуникации. Член е на Българското дружество за връзки с обществе-
ността, Съюза на българските журналисти и International Federation of 
Journalists (IFJ)

Как оценяваш образованието в България? Има ли подобрение?
Подобрение няма, има влошаване. Причините са много, но главната е, че 

практиката (бизнеса, политиката, администрацията и т.н.) няма нужда и не 
подкрепя изграждането на високообразовани и добре подготвени хора. Нау-
ката и научните постижения (вкл. високите технологии) не са основен фак-
тор за конкурентоспособност. В политиката е най-зле - търсят се лично 
предани и готови на схеми хора. Така е в момента, да се надяваме, че нещата 
ще се променят.

Имал си среща с редица български ректори. Обсъждали ли сте мето-
дите на преподаване и какво правят в тази насока?

Всяко висше училище се характеризира със своите методи и разнобраз-
ни форми на обучение. Развитието на новите технологии и свързаната с 
тях техника доведоха до осъвременяване на нагледните учебни средства и 
интензифициране на учебния процес, а  панедимята COVID от началото на 
2020 г. ускори още повече този процес. Наред с тези факти е необходимо да 
се помисли и върху актуализиране на  класическите методи на обучение, за 
да се реализира адекватен учебен процес на студентския потенциал, което 
повечето ректори, академични ръководства и преподаватели правят еже-
дневно. Преминаването към онлайн лекции доведе до тъжната гледка на 
празните аудитории на българските университети. Те преминаха към елек-
тронно обучиние, без присъствие, но това е крайност за университетска-
та среда, приличаща на мързеливо слушане на лекции, която нито аз, нито 
който и да е преподавател би препоръчал. Истината е тази – висшето об-
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интервю на Борислав Борисов

Необходимо е да 
се помисли и 

върху 
актуализиране на  

класическите 
методи на 
обучение

...
Най-опасни са „политолозите", 
които защитават политически  
интереси под маската на науката 
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разование стана масово, което от 
една страна не е лошо, но от друга 
страна тази масовост на висшето 
образование откъсва университе-
тите от една елитарност, която им 
е присъща. Самият смисъл на съ-
ществуването им е да създава ели-
ти, а когато елитът е масов, той 
вече не е елит.

Най-шоковият момент ще бъде 
връщането на студентите в ауди-
ториите, защото това е едно поко-
ление, което живее всекидневно он-
лайн и не търси живия контакт с 
преподавателите, ако не е препоръ-
чителен или задължителен, това 
опорочава и прави задачата на уни-
верситетите сложна. 

Политическите науки са важна и 
интересна специалност. Какво 
може да ни предостави тя? 

Знания и умения как да управлява-
ме общите си дела и да намираме 

разумен и в същото време приемлив баланс между различните интереси. В 
Европа и по света Политология се нарича Рolitical science /Политически нау-
ки/. Политология не е специалността, която трябва да подготвя бъдещи-
те политици, а специалност, която подготвя политическите анализато-
ри. С диплома по тази специалност можете да търсите кариера като 
специалист, експерт и анализатор на политическите процеси в държавни 
институции, правителствени и неправителствени организации, полити-
чески партии, профсъюзи, международни организации. Специалността под-
готвя широкопрофилни кадри със сериозна интердисциплинарна подго-
товка, които могат да се реализират в различни сфери на обществения 
живот. В нашата катедра – Политически науки и национална сигурност в 
Пловдивски университет, голяма част от студентите ни намират реали-
зация още по време на следването си – между  втори и четвърти курс. Съз-
даваме им самочувствие, че това е управленска  специалност с много широ-
ка палитра на знания и възможност за реализация теоритически в 
публичния и частен сектор.   

Да си политолог не означава, че ще си политик, както и обратното. 
Защо се случва това недоразумение?

Недоразумения има и сред едните, и сред другите. Вярно е, че мнозин-
ството от политиците нямат елементарна подготовка и професионална 
култура, а повечето политолози нямат пълноценен практически опит. Но 
най-опасни са тези „политолози", които защитават политически интереси 
под маската на науката - не безкористно, разбира се. Има десетина таки-
ва, които вече станаха напълно за резил и срамят професията ни. Радвам 
се, че голяма част от студентите го оценяват, защото за кариерното и 
личностно развитие най-важен е личният пример. За бъдещите политоло-
зи остава да го намерят – не е трудно. Да се огледат не само в телевизи-
онните ефири и медии, а в науката и сред преподавателите си – за 4 годи-
ни те са много и с различни профили. 

Защо трябва да се интересуваме от политиката, дори да не учим  
Политически науки?

Както е казал Троцки, дори да не се интересувате от войната, войната 
се интересува от вас. Това в не по-малка степен важи и за политиката. 
Притеснително е, че понятието „политика” се използва ежедневно и в 
най-различен контекст. Тази интензивна употреба има две отрицателни 
последици – изхабяване и обезсмисляне (ако „всичко е политика”, всъщност 
„нищо не е политика”), но ако искаме да следим и предскажем политическите 
процеси, добре е да учим Политически науки, защото в 21-ви век всичко е 
политики и политика.  

Висшето 
образование стана 
масово, което от 
една страна не е 
лошо, но от друга 

страна тази 
масовост на 

висшето 
образование 

откъсва 
университетите от 
една елитарност, 

която им е 
присъща
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Социалното предприемачество е най-често магистърска специалност, която се концентрира 
върху намирането на иновативни решения на социалните проблеми в съвременното общество 
както на локално, така и на глобално ниво. Докато целта на бизнес предприемачеството е да 
генерира печалба за акционерите, мисията на една социална организация е да създаде влияние 
сред хората. Ако успехът на бизнес предприемачеството се измерва само по линията на ико-

номическа печалба, то този на социалните проекти се определя чрез изследване на въздействието им 
върху група от хора.

в Европейския съюз
 ■ Социология на проститу-
цията и наркоманията

 ■ Социална интеграция 
на ромите в Европа

 ■ Рискови групи
 ■ Управление на проекти в  
областта на социално-
то предприемачество

СОЦИАЛНОТО 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

Първата стъпка към обществена промяна

материал на Жени

Тази специалност се предлага като магистър и фигурира в каталозите на все повече висши 
институции по света, включително и в България. Тъй като е съобразена с тенденцията на нара-
стваща комплексност на социалния свят, обхваща множество дисциплини. Курсовете най-често 
засягат теми като солидарност, гражданско общество, неправителствени организации, соци-
ални проблеми, социална икономика и много други. В зависимост от държавата, където социал-
ното предприемачество се изучава, се променят и дисциплините, чрез които то е представено 
на студентите, тъй като в повечето университети акцент се поставя, разбира се, върху 
местните проблеми. 

Какво по-точно се изучава?
Ето някои от курсовете в една 

от най-добрите програми по соци-
ално предприемачество в България 
– тази в НБУ:

 ■ Нови форми на солидарност
 ■ Правна регулация на социал-
ното предприемачество

 ■ Социално предприемачество 

материал на Жени Янева



Социалното предприемачество е 
професия, характеризирана от 
свободата, която предоставя

сп
ец

иа
лн

ос
т 

на
 б

ъд
ещ

ет
о

31

Какви качества ви  
трябват, за да се  
занимавате със социално 
предприемачество?

Най-напред трябва да умеете да 
се поставяте на чуждото място, 
да виждате ситуацията през чуж-
дите очи и да не правите прибър-
зани заключения. С други думи – 
трябва да сте солидарни към 
всички хора в обществото си и да 
полагате усилия да разберете про-
блемите им, защото само така  
бихте могли да предлагате ефек-
тивни решения. 

Освен тези качества, полезни биха 
ви били и седемте така наречени 
„меки умения“ (soft skills):

1. Емоционална интелигентност 
– защото социоикономическите 
проблеми на дадена общност ви-
наги имат отражения в емоцио-
налния свят. За да постигне соци-
алният предприемач позитивна 
промяна чрез свой проект, трябва 
да разбира както от историята, 
така и от чувствата на таргет 
групата му.

2. Работа в екип – самото наи-
менование на специалността за-
гатва, че тя е базирана на сра-
ботването с други хора. В 
професионален, но и чисто човеш-
ки аспект.

3. Желание за развитие – един 
социален предприемач трябва ис-
тински да се стреми към промяна 
в обществото си, за да я види.

4. Умение за учене от критика 
– най-големият съдия на един со-
циален предприемач е не спон-
сорът на проекта, а именно обще-
ството, което трябва да бъде 
облагодетелствано. Затова ако 
то има критики към начина на ра-
бота на предприемача, той тряб-
ва да ги приема с отворени обя-
тия.

5. Адаптивност – със считане-

то на забележките неизбежно идва и промяната – социалният предпри-
емач трябва да е готов да загърби досегашните си планове във всеки 
един момент от реализацията на проекта.

6. Активно слушане – на хората, на които се помага, на други специа-
листи в социалното предприемачество или в областта на проекта и на 
цялостния обществен отзвук.

7. Етика на работа – разбира се, социалното предприемачество не е 
само комуникация с хора. От началото до края на реализацията на една 
идея, трябва да се води кореспонденция с висши институции и със спон-
сори. Затова какъвто и да е мащабът на даден проект, той винаги вър-
ви с много административни задачи, за които трябва отлична работна 
етика.

Къде мога да специализирам в сферата на социалното пред-
приемачество?

Най-добрите университети в чужбина, предлагащи магистратура по 
социално предприемачество или включващи курсове по специалността:

 ■ Saïd Business School, University of Oxford – MBA with three social entrepreneurship 
electives

 ■ University of Pennsylvania – BS in Social Impact & Responsibility
 ■ Stanford Graduate School of Business – Certificate in Public Management and 
Social Innovation within an MBA program

 ■ Harvard Business School – MBA Social Enterprise
 ■ Yale School of Management – Program on Social Enterprise (PSE)
 ■ Haas School of Business, UC Berkeley – Corporate Social Responsibility electives 
within an MBA program

 ■ Kellogg School of Management at Northwestern University – Social Impact 
Pathway

Социалното предприемачество в България:
 ■ Нов български университет – Магистратура по социално предприема-
чество

 ■ Пловдивски университет – Магистратура по социален мениджмънт и со-
циално предприемачество

 ■ Великотърновски университет – Магистратури по социално предприе-
мачество и предприемачество в социалната сфера

 ■ Софийски университет – курс по социално предприемачество в Стопан-
ския факултет

Какво бъдеще би имал с тази специализация?
Социалното предприемачество е професия, характеризирана от свобо-

дата, която предоставя. Практикуващите я имат избор колко мащабни да 
са проектите им, към какви хора да са насочени и колко време да траят. А 
дори човек да не смята да се занимава активно със социална дейност, по-
знанията в сферата биха му осигурили предимства в кариерното развитие 
без значение какво практикува. 
В последно време светът започва да осъзнава, че напредъкът му във всяко 
отношение е пряко зависим от благосъстоянието на хората му, затова и 
социалното предприемачество ще става все по-важна специалност зана-
пред. Ако сте социално ангажирани и искате да промените бъдещето на 
обществото си към по-добро, то това е специализацията за вас.



Професия „социален 
предприемач“ – това е 
да искаш да правиш 

бизнес, чиято основна 
дейност или печалба да 
отива за промяната на 

света към по-добро

...
Михаил Стефанов:
Какво си учил няма чак такова 
значение при предприемачеството
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интервю на Жени Янева

Завършили сте Връзки с обществеността в СУ  
„Св. Климент Охридски“. Смятате ли, че специал-
ността дава добра основа за професията на  
социалния предприемач?

Какво си учил няма чак такова значение при предприема-
чеството. Или, да кажем, има, но по-второстепенно. За да 
си предприемач трябва първо да си предприемчив, т.е. да 
искаш да предприемаш неща, да започваш, да създаваш. 
Това не се учи (за съжаление) в по-голяма част от българ-
ската образователна система – моето висше образова-
ние не е изключение. За да си социален предприемач пък е 
нужно освен да си предприемчив, да ти пука за някакъв 
проблем, който да искаш да решиш – което, както се  
досещаме, също не се учи. Но със сигурност уменията, кои-
то една широка специалност като ПР дават, са полезни 
на много фронтове – най-малкото уменията да комуники-
раш адекватно са критично важни за успеха на всяко 
нещо, свързано с хора.   

Михаил Стефанов 
е специалист по комуникациите и социален предприе-
мач. Завършва Връзки с обществеността в СУ „Св. 
Климент Охридски“. Своя принос към обществото 
вижда в развитието на младите хора в България - ос-
новател и директор е на най-големия тинейджърски 
фестивал в страната – The Bridge. През 2018 г. заста-
ва начело на екипа, който създава „Мини Машини” – 
първата в света изцяло сторифицирана платформа 
за умения на бъдещето за младежи.



Коя е най-голямата трудност, с която сте се сблъсквали при изпълне-
нието на Ваш проект, и как я преодоляхте?

Трудно класифицирам трудностите – всяка битка на момента изглежда мно-
го трудно, даже най-трудно. А след няколко месеца, като дойде нова, старата 
ни се вижда малка, чак смешна. Но създаването на моята собствена компания 
със сигурност отключи най-много страхове в мен – че ще се проваля, че за-
страшавам сигурността на семейството си и т.н. Не зная дали съм я преодо-
лял докрай, но със сигурност усещам много ясно, че това, което правя е точно 
това, което трябва да правя – и затова постепенно се засили увереността 
ми, че всички независещи от мен неща ще бъдат уредени по точния начин, на 
точното време. Което прави страховете по-поносими. 

Платформата „Мини машини“ учи на всичко това, на което не се набля-
га в училище – креативност, критическо мислене, работа в екип. Кога 
усетихте нуждата от такъв проект и какви резултати наблюдавате 
от него в момента?

По време на една конференция за образование чух как големи компании се оп-
лакваха, че точно тези умения липсват на децата. Пък аз ги преподавах на ме-
ниджъри от същите тези компании и реших, че мога да направя нещо за сами-
те деца.

The Bridge е фестивал за равиването на креативните умения у младите 
хора. Тази година той се състоя онлайн поради епидемичната обстанов-
ка. Какво може да научи българската образователна система за онлайн 
образованието от успешното му провеждане?

Честно казано не знам дали има нещо, което българската образователна 
система може да научи от онлайн изданието на фестивала. За самите нас то 
беше много сладко-кисело преживяване, защото живият контакт с хората е 
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онова, което прави The Bridge какво-
то е – уникално, вдъхновяващо, 
привдигащо преживяване. Но може 
би в това, че опитахме да сме инте-
рактивни, преподавахме през игри, 
през общи дейности правени през 
екрана на устройствата, сигурно 
има нещичко, което може да се вземе.

Какво е бъдещето на социалното 
предприемачество в България? 
Какъв съвет бихте дали на мла-
дите хора, които се интересуват 
от тази нова и вълнуваща профе-
сия?

Професия „социален предприемач“ 
– това е да искаш да правиш бизнес, 
чиято основна дейност или печалба 
да отива за промяната на света към 
по-добро. Това е трудна битка, осо-
бено в някои ситуации, но си струва 
винаги – защото мотивира и се от-
благодарява по много начини. Като 
цяло съветът ми, обаче, е първо да 
научат да правят бизнес добре, и 
после да се занимават със социална-
та част (или поне да се случва успо-
редно). Защото доста често виждам 
много хора, които се наричат соци-
ални предприемачи, но нямат нито 
едно успешно бизнес начинание зад 
гърба си. Можеш да донесеш промяна 
само ако бизнес инициативата ти 
реално носи пари.



През последните години 
Великобритания е една 
от най-популярните дес-
тинации за обучение на 

български студенти. Ще се проме-
ни ли това с последните промени в 
следствие на Брекзит?
Българските студенти във Велико-
британия, които ще започнат обу-
чението си през следващата учеб-
на година, не само ще плащат 
по-високи такси за обучение, а и ще 
трябва да се съобразяват с 
по-тежки изисквания за престой в 
страната.

На 31 декември приключва тран-
зитният период след като Велико-
британия излезе от Европейския 
съюз по-рано тази година. През 
този период се очакваше да бъдат 
постигнати споразумения по мно-
жество теми, засягащи бъдещето 
на страната и връзката  с ЕС. Все 
още обаче няма пълна яснота какво 
ще се промени след първи януари.
От Обединеното Кралство публи-
куваха подробности за точковата 
миграционна система, която ще 
засяга и български студенти от 
идната година. 

материал на Юлия Кошаревска
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Какви са промените и за кого се отнасят?
Промените в условията за висше обучение на европейски студенти във Ве-

ликобритания са два вида - емиграционни и финансови.
Емиграционните изменения засягат всички студенти, които ще пристигнат 
в страната след първи януари. Те ще трябва да отговарят на определени из-
исквания, за да получат виза за времето на обучението им.
Финансовите промени засягат студентите, чието обучение ще започне след 
31 юли. По-голяма част от курсовете в британските ВУЗ-ове стартират 
септември, така че вероятно и тези промени ще засегнат повечето нови 
студенти.

Те ще трябва да заплатят по-високи такси и няма да имат право да се въз-
ползват от заемите за обучение, предлагани от Student Finance England. От 
влизането на България в Европейския съюз през 2007 година, наши студенти 
заплащаха същите такси, както и местните студенти и имаха право да кан-
дидатстват за държавен заем, който да покрие таксите по обучението им.
Все още не е ясно колко ще са високи таксите за европейски студенти. Веро-

Точкова система за визи 
за български студенти във
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Повечето хора ще 
могат да изпълнят 
целия процес по 
кандидатстване 

чрез мобилно 
приложение

Ще може да 
кандидатствате за 
виза до 6 месеца 

преди началото на 
курса ви

Тип точки Критерии Брой точки

Обучение

Потвърждение за прием за обучение
Изисквания за курса
Изисквания за квалификацията
Изисквания за нивото на обучение
Изисквания за мястото на обучение

50

Финансови Финансови изисквания 10

Езикови Езикови изисквания 10

ятно те ще са различни за различни-
те университети и ще са равни на 
тези за студенти от трети стра-
ни. Тези такси в момента понякога са 
два или три пъти по-високи от так-
сите за местни студенти.

Какво представлява точкова-
та система?

Ако сте на поне на 16 години и има-
те оферта от регистриран универ-
ситет или друга одобрена образова-
телна институция, имате 
възможността да кандидатствате 
за студентска виза. Пълният списък 
на регистрирани институции ще 
бъде публикуван на държавния уеб-
сайт gov.uk. 

За да кандидатствате за визата 
ще трябва да попълните апликация, 
да платите административна так-
са и да имате валиден паспорт или 
друг документ за пътуване. 

За успешна кандидатура ще тряб-
ва да съберете 70 точки. Максимал-
ният брой точки, които може да съ-
берете, също е 70 - това значи, че 
трябва да отговаряте на всички 
критерии за кандидатстване. 

Пътуването
Емиграционните служби препо-

ръчват да не запазвате самолетни-
те си билети докато визата ви не е 
одобрена. По време на пътуването 
ще трябва да използвате същия до-
кумент, с който сте кандидат-
ствали за виза - уверете се, че пас-
портът ви не изтича скоро.

Работа по време на  
обучението

В зависимост от нивото на обу-
чение и институцията, която сте 
избрали, може да имате право да ра-
ботите почасово. Ако планирате да 
работите, за да се издържате, про-
верете какви са условията за вашия 
курс преди да кандидатствате за 
виза.

Мога ли да остана във  
Великобритания след  
завършването ми?

Ако получите бакалавърска или 
по-висока степен във Великобри-
тания, може да кандидатствате 
за допълнителна виза, която да ви 
позволи да работите или да тър-
сите работа до 2 години (или до 3 
години, ако сте завършили докто-
рантура).

Тази визова програма ще стартира 
през лятото на следващата година. 
Ако получите оферта за работа на 
достатъчно висок доход, може да из-
ползвате и някоя от съществуващи-
те вече визови програми. 

С други думи, за да е успешна канди-
датурата ви за студентска виза, 
трябва да имате безусловна оферта 
от одобрена институция. Освен 
това, курсът, който сте избрали 
тряба да води до квалификация на 
подходящо образователно ниво. Тряб-
ва да имате и необходимите акаде-
мични квалификации, за да започнете 
курса. Не на последно място, трябва 
да имате средствата, за да се издър-
жате по време на обучението си; и, 
разбира се, да владеете английски пис-
мено и говоримо на нивото необходи-
мо за курса, който ще учите. 

Кандидатстването за виза
Ще може да кандидатствате за 

виза до 6 месеца преди началото на 
курса ви. Повечето хора ще могат да 
изпълнят целия процес по кандидат-
стване чрез мобилно приложение. Ня-
кои кандидати обаче все пак ще тряб-
ва да посетят и визов център - това 
най-често ще са хора, които не могат 
да използват приложението или ня-
мат паспорт с биометрични данни. 

Очаква се повече информация по 
процеса на кандидатстване, но засе-
га се знае, че административната 
такса, която ще трябва да заплати-
те, ще е 348 бр. лири. Ще трябва да 
заплатите и допълнителна такса, за 
да имате достъп до националната 
здравна служба. Като студенти ще 
получите намаление в размер на 25% 
от тази такса, но все пак не забра-
вяйте да я включите в бюджета си.

Колко точки получавате за всяко изискване, което изпълните? 



 

Габриела 
Георгиева
Габриела 
Георгиева

Представете се с няколко думи за нашите 
читатели.
Здравейте! Казвам се Габриела Георгиева, на 23 годи-
ни от град Монтана. Завършила съм немска паралел-
ка в езиковата гимназия в родния ми град, а една от 
мечтите ми (вече сбъдната) бе да уча и живея в Гер-
мания. През свободното си време обожавам да чета 
книги и да пътувам. Определям себе си като амбици-
озен и усмихнат човек.

Как избрахте да следвате в Университет за при-
ложни науки Магдебург-Стендал? С какво е уни-
кално висшето учебно заведение от перспекти-
вата на алумни? 
След обстойно проучване на университетите избрах 
да следвам именно в този, защото ми хареса практи-
чески ориентираната програма. За мен беше важно 
да мога да приложа на практика всичко теоретично 
научено в семинарите и лекциите. Според мен завър-
шилите в Университет за приложни науки Ма-
гдебург-Стендал получават значителна подготовка 
за бъдещи професии в сферите, в които са следвали.

Университет за приложни науки 
Магдебург-Стендал е един от малкото универси-
тети в Германия, който предлага бакалавърска 
програма по журналистика. Какво ви привлече в 
специалността и разкажете повече за базата, 
с която студентите по журналистика разпола-
гат?
Имах възможността да работя с камера и микрофон, 
няколко пъти да съм част от екипа зад кадър, който 
подготвяше телевизионното предаване, което беше 
дело само на студенти – 39 Grad, да обработвам су-
ровия материал за репортажи, да работя на аудио 
пулт, да пиша статии. Предметите, които изучава-
хме бяха всеобхватни и буквално ни хвърляха в „сту-
дената вода“. Смятам за важно да отбележа и пре-
красното отношение на преподавателите. Винаги 
бяха готови да ни бъдат полезни, поднасяха матери-
ала по достъпен и интригуващ начин. 
Кампусът на университета е изключително красив, 
зелен и спокоен. Това е едно от големите му предим-

ства. В почивките между лекциите можехме да се на-
слаждаваме на слънцето, седнали на тревата.

Разкажете ни повече за студентския живот в 
Магдебург? 
За размерите на Германия Магдебург е малък град, но 
именно това търсех аз, тъй като идвам от още 
по-малко градче. Магдебург е доста спокоен, което 
ми даде възможност да се съсредоточа изцяло върху 
следването ми. Също не е толкова скъп за общежи-
тия, квартири и градски транспорт, колкото градо-
ве като Кьолн, Хамбург, Мюнхен. Разстоянията не са 
големи, така не губех ценно време в пътуване. Има и 
доста възможности за работа за студенти. Мисля, 
че градът предлага всичко необходимо за пълноценен 
студентски живот. 

Кое е най-важното нещо, което научихте по 
време на своето обучение? Какви съвети имате 
към бъдещите кандидат-студенти?
Най-важното, което научих за почти четирите го-
дини, през които живях в Германия, е да не се отказ-
вам пред трудностите. В началото беше доста 
трудно, докато свикна с новата обстановка, езика и 
факта, че съм далеч от близките си, но определено 
всичко си заслужава. Бих посъветвала всички бъдещи 
студенти да не пропускат нито една от възмож-
ностите, които излизат по пътя им. Звучи клишира-
но, но е най-доброто, което всеки може да направи за 
себе си през тези важни години. 

Какви са плановете ви за кариерна реализация 
сега, след дипломиране? Споделете ни за своя 
професионален път и защо се завърнахте в  
България?
Реших да се завърна в България, за да приложа науче-
ното в Германия и за да мога да преценя ситуацията 
на медийния бранш тук. Исках да работя и да се раз-
вивам в сферата на маркетинга и рекламата, затова 
сега съм част от маркетинг отдела на една от 
най-големите немски компании в България. Твърдо 
съм на мнение, че журналистиката е стабилна основа 
от знания и умения, която дава възможност на всеки 
да се развива в обширния свят на медиите.

Университет за приложни науки 
Магдебург-Стендал 
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Само около 5,5% 
oт студентите 

посещават частен 
университет

материал на Кристина Пенчева
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Видове университети 

Образованието в Германия не се регулира на национал-
на основа. Всяка от 16-те федерални провинции има 
свои собствени закони и насоки за висше образование. 
Освен това университетите в Германия са много не-

зависими. Както сроковете за прием, така и за кандидатстване 
до голяма степен ще зависят от конкретната институция. За-
това винаги трябва да питате кои правила се прилагат за из-
браното от вас висше учебно заведение.

По-голямата част от университетите в Германия се финан-
сират от държавата. Някои се управляват от църквата и има 
над 120 частни колежа, предлагащи одобрени на национално 
ниво степени. Те се финансират или от частния сектор, фонда-
ции или отчасти от държавата. Много от частните универси-
тети са по приложни науки. По-голямата част от студентите 
в Германия са записани в държавни университети. Само около 
5,5% посещават частен университет. Това се дължи и на факта, 
че понякога трябва да плащат високи такси за обучение в част-
ните колежи и университети, а качеството на преподаване е 
сходно и в двата типа учебни заведения.

Класически vs Приложни



Обучението е гъвкаво, с 
международен фокус

също да учите за докторат (док-
торска степен). Това не е възможно 
в повечето ВУЗ-ове за  
приложни науки.

2.Fachhochschulen  
(Университети за приложни науки)

Университетите по приложни 
науки са известни като 
Fachhochschulen (FHs) в Германия. 
Както подсказва името, много вни-
мание се отделя на практически 
знания. Този тип учебни заведения 
са създадени поради търсенето на 
обучени специалисти на междуна-
родния пазар. Германските универ-
ситети за приложни науки са ре-
зултат от дебатите относно 
образователната политика през 
60-те години. Има 156 национални 
университета за приложни науки.

Фокусът е повече върху профе-
сионалното приложение, отколко-
то върху теорията, а обучението 
е адаптирано към изискванията на 
практиката. Както в останалите 
висши учебни заведения, първата 
степен е бакалавърска, а втората 
- магистърска. Обхватът на пред-
метите включва области като 
технологии, икономика, социална 
работа или медицина. По време на 
практическите фази, които са 
част от курса на обучение и могат 
да продължат един или повече се-
местъра в зависимост от програ-
мата за обучение, акцентът е вър-
ху стажовете и по-дългите фази 
на проекти в компании в Германия 
и в чужбина. 
Курсовете в тези университети 
са създадени специално за бъдещи-
те изисквания за работа. Следова-
телно структурата на курса се 
оказва полезна не само за студен-
тите, но и за бъдещите работода-
тели. Те получават обучени и ква-
лифицирани хора. 
Преподавателите в университе-
тите по приложни науки обикнове-
но са опитни специалисти. 
Най-често те са мениджъри на 
компании, които знаят точно как-
во искат компаниите от бъдещи-
те си служители. Така че обучение-
то е гъвкаво, с международен 
фокус.

Методиката на преподаване е 
силно ориентирана към настоящи-
те изисквания на икономиката. 
След създаването на първите уни-
верситети за приложни науки през 
70-те години, този нов тип учебни 

Видове институции за висше образование
1 .Университет (Universität) или Технически университет  
(Technische Hochschule)

Това са традиционни университети и тъй като някои от тях имат си-
лен технически фокус се наричат Технически университет (TU) или 
Technische Hochschule (TH). Днес обаче фокусът е върху социалните и хума-
нитарните науки. Изследванията и преподаването са тясно взаимосвърза-
ни. Катедрите, които включват на повечето места, са хуманитарни науки, 
културни науки, право, природни науки, икономика и обучение на учители. 
Някои университети се фокусират в една област на специализация. Те 
включват медицинското училище в Хановер, университета в Любек, учили-
щето по ветеринарна медицина, немския спортен университет в Кьолн и 
университета по административни науки Шпайер.

Висшите учебни заведения дават основно теоретични знания. Курсът е 
много академично ориентиран и има много различни предметни групи. Но 
много университети са специализирани в конкретна предметна област. Те 
се наричат технически университети (Technische Universität, TU) или обра-
зователни колежи (Pädagogische Hochschule, PH). В университет можете 

об
уч

ен
ие

 в
 Г

ер
м

ан
ия

39



ст
уд

ен
тс

ки
 ж

ив
от

40

об
уч

ен
ие

 в
 Г

ер
м

ан
ия

40

заведения стават много популярен сред студенти и 
компании, особено тези в инженерството и бизнеса. 
Около 70% от студентите по инженерство учат в 
тези университети, а в бизнеса около 50% от студен-
тите учат във ВУЗ-ове за приложни науки.

Дуални програми
Наред с класическия курс на университета за при-

ложни науки, програма за съвместно обучение ви дава 
възможност да свържете академичното си обучение 
по-тясно с влизането си в професионалния живот. Ако 
харесвате „да се учите на практика“, силно мотивира-
ни сте, знаете добре немски език и искате бързо да 
преминете към работа, дуалният университет е точ-
ното място за вас. Университети за приложни науки и 
университети за кооперативно образование предла-
гат този вид курс на обучение.

Ако изберете курс за кооперативно обучение, ще 
трябва също да подпишете договор с компания. След 
това обучението обикновено се провежда на две от-
делни места: в помещенията на компанията и във ви-
сшето учебно заведение. В повечето случаи се запла-
щат периодите на работа и таксите за обучение. Има 
три варианта:

 ■ интегрирано обучение - Дипломната програма се ком-
бинира с обучение по призната професия, изискващо 
официално обучение.

 ■ интегрирана практика - Фазите на обучение се реду-
ват с практически фази в компанията. В края ще по-
лучите степен, но не и професионална квалификация.

 ■ кариерно интергриран/ курс заедно с кариера - Акаде-
мичните изследвания се съчетават с продължаващо 

професионално обучение. Работите на пълен работен 
ден и научавате до голяма степен чрез самообучение, 
подобно на дистанционно обучение. Приложението в 
повечето случаи ще бъде ограничено до фирмата, от 
която се интересувате. В идеалния случай ще търси-
те компании, предлагащи избрания от вас курс на обу-
чение. 

Когато намерите подходяща компания, кандидатст-
вате за нея с писмо за кандидатстване, автобиогра-
фия и копия на вашите сертификати. Можете да раз-
берете какво точно трябва да изпратите от 
избраната от вас компания. Ако писменото ви заявле-
ние е успешно, ще бъдете поканени да участвате в 
процедура за подбор. Обикновено се състои от лично 
интервю и тест за умения. 

3.Колежи по изкуства, филми и музика
Колежите по изкуства, филми и музика формират ос-

новна част в германската система за висше образова-
ние. Ако искате да направите кариера като художник, 
музикант, композитор или актьор, Германия е място-
то. Има около 52 признати от държавата колежи по 
изкуства, музика и живопис. Осигурява се практическо 
обучение с някои от известните режисьори от някои 
от известните училища в Германия. Чуждестранните 
студенти се записват в различни музикални колежи в 
страната. Приемът в тези колежи е много труден и 
има ограничени места. Особено талантливи хора мо-
гат да бъдат приети като изключения, без вход в уни-
верситет.

Университетите 
по приложни 

науки са 
известни като 

Fachhochschulen 
(FHs) в 

Германия





И
талия е една от дър-
жавите, които винаги 
ще свързваме с обра-
зование по мода, ди-
зайн или изкуства. Так-

сите пък в държавните 
университети са ниски, а страна-
та е повече от прекрасна за живе-
ене. Тези фактори привличат мно-
го студенти да запишат 
бакалавър в Страната на Ботуша. 
Хубавото на Италия е, че е при-
ветлива и освен като туристиче-
ска дестинация има с какво да се 
гордее в сферата на образование-
то. Родината на Леонардо Да Вин-
чи и Данте е блян за всички, които 
се интересуват от обучение и ра-
бота в сферата на изкуствата 
във всичките му разновидности.

материал на Борислав Борисов
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Важно е да кажем, че доста университети нямат програми на английски и 
ще се наложи да учите всичко на италиански или да карате подготвителен 
курс по езика, ако не го владеете. Но всяка година все повече възможности 
има и на езика на Шекспир, особено в големите учебни заведения, така че с 
повече търсене и желание – ще откриете вашата специалност. 
Специфично за организацията на висшето образование в Италия е наличие-
то на два основни сектора, в които функционират учебните заведения: уни-
верситетски и неуниверситетски. В университетския сектор влизат 89 
институции – държавни и частни университети, университети за чуждес-
транни студенти и специализирани училища за post graduate програми. В 
другия сектор са политехническите институти по дизайн, академии по из-
куства и други висши училища със специфични области на обучение.

Защо да учим изкуства в Италия?
Въпреки че отговорът е почти ясен, важно пояснение е, че образованието 

по каквото и да е изкуство в Италия е чудесен начин за творческо усъвър-
шенстване на всеки студент, защото освен че ще черпите знания от све-
товноизвестни професори, то вие сте в държавата на изкуствата и ще 
може да видите доста неща и на живо.

Много майстори като Да Винчи, Микеланджело, Ботичели, Данте и други 
са оставили своя следа в италианската архитектура, градски пейзажи, кар-
тини, платна и каквото друго се сетите… На практика Италия се превръща 
в жива класна стая за всеки чуждестранен студент. Изкуството дебне от 
всеки ъгъл. Каквото и изкуство да изучавате, предметите свързани с Исто-
рия на изкуството ще може да ги усетите в реално време и да се потопите 
в културата, която ви заобикаля.

Изкуството влияе на живота и творческия ви път по един непринуден, но 
задълбочен начин, така че Италия е перфектно място за бакалавър, магис-

когато изкуството срещне 
образованието
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тър или докторант по изкуства.
Редно е да ви напомним, че худо-
жествената революция, а именно 
Ренесансът е започнал в Италия. 
Това прави страната идеална, ако 
изучавате каквото и да е изкуство. 
Едни от най-великите творби про-
дължават да бъдат в Страната на 
Ботуша и може да се докоснете до 
историята им само там. Например 
може да срещнете стенопис на Ра-
фаело или да видите „Раждането на 
Венера“ на Ботичели или пък едно 
от най-великите прозведения на 
Микеланджело – „Тайната вечеря“. 
Всичко това може да го видите на 
живо, а не от учебник или интер-
нет.

Учебен процес
Учебният процес протича на 

триместри, като във всеки се дър-
жат изпити. Преподаваният мате-
риал е достъпен онлайн за студен-
тите, правят се писмени 
разработки по конкретни теми, а 
изпитната част може да е устна 
или писмена. Като цяло италиански-
те университети имат репутация-
та на трудни за завършване, което 
се обуславя от факта, че процен-
тът на отпадащи е голям, а в ма-
гистърска степен продължават 3-4 
от 10 студента.

Къде да изучавам Изкуства?
Трудно е да опишем всички универ-

ситети, които предлагат бакалавър 

по Изкуства в Италия. Тъй като страната като цяло е свързвана с такъв тип 
дейност, то почти във всеки университет можеш да намериш по нещо. Затова 
ви предлагаме топ 10 университети в Италия по изкуства. Имайте предвид, че 
това, че в Италия университетът е например на 3-то място и то само в об-
ластта на изкуствата, не означава, че в световен мащаб се справя толкова 
добре. 

Топ 10 Университети по изкуства в Италия

University of Bologna
Най-старият съществуващ университет в Европа. В известен смисъл се 

приема за Алма матер на всички съвременни университети. Водещ във всич-
ки европейски, а и световни университетски мрежи и класации – Europaeum и 
Утрехтска мрежа и др. Алма матер на няколко папи и едни от най-известни-
те италиански и световни учени. Сред известните възпитаници на първия 
средновековен и оцелял център на академизма в Европа са Булгарус, Вилхелм 
Тирски, Данте Алигиери, папа Сикст IV, Николай Коперник, Бенито Мусолини, 
Романо Проди, Умберто Еко и други. Университетът има над 2800 препода-

Място Университет Място в 
света

1. Alma Mater Studiorum – University of Bologna 58

2. Sapienza University of Rome 81

3. Ca’Foscari University of Venice 130

4. Politecnico di Milano 141

5. University of Milan 159

6. Universita di Padova 162

7. Universita Cattolica del Sacro Cuore 174

8. University of Pisa 215

9. University of Florence 260

10. Scuola Normale Superiore 284

Източник: QS Ranking 2021 – Arts and Humanities
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Много майстори 
като Да Винчи, 
Микеланджело, 

Ботичели, Данте и 
други са оставили 

своя следа в 
италианската 
архитектура, 

градски пейзажи, 
картини, платна 

ватели и над 80 000 студенти. Наистина доста впечатляващо. 
Специалностите по Изкуства, които предлага за 2020/2021-ва 
година са цели 28, от които може да отличим Кино и телевизия, 
Културно наследство, Аудиовизуални изкуства, Модни изкуства, 
Театър, Драматични изкуства и музика,  
История на изкуствата и още много. И тъй като по-рано споме-
нахме за езика – от 28-те специалности само 7 са на английски 
език. За останалите ще ви трябва подготвителен курс по език, 
защото са на италиански.

Sapienza University of Rome
Римският университет е държавен. Той е най-старият измеж-

ду 4-те държавни университета в Рим, основан е през 1303 г.  
Това е най-големият университет в Европа по прием на студен-
ти редовно обучение и 3-ти в Европа, ако се вземат предвид и 
студентите в дистанционно обучение. Когато погледнем в кла-
сацията, ще видим, че стои в ТОП 100 на най-добрите универси-
тети в света. Впечатляващото при него е, че има 8000 препо-
давателя, а студентите са над 110 000. В Римския университет 
можем да намерим стотици специалности и то поизкуства. И 
тук повечето са на италиански език и по-малко на английски. В 
университета застъпени на английски език са магистратурите 
и ще имате по-голям избор.

Ca’Foscari University of Venice
Университет отново с история. Това е първото бизнес частно 

училище в Италия и второто в Европа. Тъй като се намира в град с 
история – Венеция, то и учебното заведение съчетава в себе си 
различни културни и изследователски специалности. Университе-
тът има 21 000 студенти и редица преподаватели, които са гото-
ви да отговорят на високите изисквания. Минусът на университе-
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Американската образователна 
система се счита за най-популярната 

в света, защото 30% (500 000) 
от студентите в света избират 

да учат в САЩ 

та е, че предметите по изкуства са 
изцяло на италиански език и нямате 
възможност за английски. Всъщност 
целият бакалавър е изцяло на итали-
ански и ако не знаете езика, и нямате 
възможност за подготвителни кур-
сове – просто се насочете към друго 
учебно заведение.

Politecnico di Milano
Политехническият университет 

на Милано е сред най-престижните 
технически университети не само в 
Европа, но и в света. Той е основан 
през далечната 1863-та година и се 
състои от 4 факултета и 7 кампуса. 
Университетът привлича с богата-
та си база, стипендиите и таксите, 
които варират от 900 евро до 3900 
евро спрямо специалността. Ако сте 
решили да учите дизайн – имате къс-
мет. Politecnico di Milano предлага спе-
циално разработени за международ-
ните студенти програми на 
английски език за въпросната специ-
алност. 

University of Milan
Миланският университет е 

най-големият държавен универси-
тет в Милано и Ломбардия. Той е 
единственият италиански универси-
тет, влизащ в Лигата на европейски-
те изследователски университети. 
Той е основан на 30 септември 1923 
година след обединяването на худо-
жествено-философския факултет на 
Миланската Академия (Accademia, ос-
нована през 1861 г.) и Клиническия Ин-
ститут за усъвършенстване (Istituti 
Clinici di Perfezionamento, основан от 
Луиджи Манджагали през 1906 годи-
на). Университетът се гордее с всич-
ките си над 2000 преподаватели и 
над 60 000 студенти. В областта на 
изкуствата може да избирате измеж-
ду 18 специалности, някои от които 
Модерно изкуство, Модни изкуства, 
Антична история, Музика и театър, 
Кино и телевизия и други. 

Universita di Padova
Падуанският университет се на-

мира в град Падуа. Той е най-старият 
в Италия след университета в Боло-
ня. Основан е през 1222 г. от голяма 
група студенти и преподаватели, 
напуснали Болоня, търсейки по-голя-
ма академична свобода. В него са пре-
подавали  Петрарка и Галилей, полу-
чили са образованието си личности 
като Данте и Коперник. Университе-
тът разполага с над 65 000 студен-

ти и над 2200 преподаватели. Голяма 
част от студентите са от различни 
точки на света, като мнозина са от 
Китай. Учебното заведение отново е 
концентрирано около италианския 
език. Има и бакалавърски програми 
изцяло на английски, но за съжаление 
не в сферата на изкуствата. Ако ис-
кате да учите в Падуа, започнете от 
сега с изучаването на италиански. 

Universita Cattolica del Sacro Cuore
На български университетът се 

превежда като „Католически уни-
верситет на светото сърце“. И от 
заглавието става ясно, че е католи-
ческо учебно заведение с частен из-
следователски привкус. Намира се в 
Милано и е сравнително нов – от 
1921-ва година. Той е и най-големият 
частен университет в Европа, как-
то и най-големият и сред най-изя-
вените католически университети 
в света. В него се обучават около 
40 хиляди студенти и докторанти. 
Таксите за обучение за бакалавър са 
между 3500 евро и 8700 евро, но се 
отпускат и стипендии за някои от 
едногодишните си специализации, 
като определящият критерий за 
отпускане на стипендия е акаде-
мичният успех.

University of Pisa
Пизанският университет е в град 

Пиза. Основан е официално с едикт 
на папа Климент VI от 3 септември 
1343 г., въпреки че в Пиза се провеж-
дат курсове по право още през 11 
век. Университетът предлага 59 
бакалавърски и 76 магистърски про-
грами в основните научни сфери за 
висше образование в Италия. В 
учебното заведение се обучават 
над 60 000 студенти. Ако искате 

да учите изкуства на английски 
език, тук може и да имате късмет… 
до някъде. Университет предлага 
бакалавърска програма от 3 години. 
В нея първата ви година е на ан-
глийски език, като същевременно 
учите и италиански език. От 
2-рата година всичко ви преминава 
на италиански език. Това може да 
бъде голям плюс, ако искате да учи-
те и не искате да си губите година-
та в подготовка на езика.

University of Florence
Флорентинският университет е 

един от най-старите университе-
ти в Италия. Намира се във Флорен-
ция. В него се обучават 51 000 сту-
денти. Университетът е основан 
през 1321 г. от Флорентинската ре-
публика. Признат е от папа 
Климент VI през 1349 г. Няколко 
пъти е местен в Пиза. Съвременни-
ят университет съществува от 
1859 г. През 1923 г. е признат от 
парламента на републиката.  Разпо-
лага с 12 факултета, като един от 
тях е по изкуства. В него може да 
намерите 2 специалности на ан-
глийски език, но отново повечето 
неща са на италиански.

Scuola Normale Superiore
Университетът е малък и се на-

мира в Пиза. Бройката на учащите е 
само около 600, като в това число 
влизат и докторантите. Въпреки 
това, учебното заведение е с исто-
рия от 1810 година. Основан е с указ 
на Наполеон с цел обучение на учи-
тели. В университета може да на-
мерите само програми с италиански 
език, но е добро място, ако искате 
концентрирано обучение и близка 
комуникация с преподавателите.



Ч
ешката република, която до 1993 г. е част от бивша Чехословакия, има система за висше образование, която дати-
ра от около 600 години и днес включва над 70 университета, от които около две трети са частни. Страната 
набира популярност сред международните студенти, които са близо 45 000. Статистика на ЕС показва, че тя е 
12-тата най-предпочитана образователна дестинация за обмените по програмата Еразъм. Сред предимствата 
на Чехия са разпознаваемите университети, достъпните такси и разходи за живот, и не на последно място вълну-
ващият културен живот.

Чешката столица е 
изключително 

популярна сред 
туристите, 

предлагайки 
атрактивна и 

оживена 
обстановка

материал на Кристина Пенчева
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ЧЕХИЯ
Образование в 

Място 
в Чехия 

Място в 
света Университет

1 260 Charles University

2 342 University of Chemistry and Technology, Prague

3 432 Czech Technical University in Prague

4 531-540 Masaryk University

5 591-600 Palacky University Olomouc

6 701-750 Brno University of Technology 

7 701-750 Mendel University in Brno

8 751-800 Technical University of Liberec 

9 801 – 1000 Czech University of Life Sciences in Prague 

10 801 – 1000 University of Pardubice

Източник: QS World University Rankings 2021
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Много възпитаници 
стават успешни 
изследователи и 
преподаватели в 

чуждестранни 
университети

Привлича хиляди 
млади хора от 

чужбина и 
поддържа 

партньорства с 
200 университета 

по света

Charles University
Най-високо оцененият сред уни-

верситетите в Чешката републи-
ка е Charles University, най-големият 
университет в страната, който 
днес разполага със 17 факултета и 
49 200 студенти.  Това е и една от 
най-интернационалните институ-
ции, която привлича хиляди млади 
хора от чужбина и поддържа парт-
ньорства с 200 университета по 
света. Кампусът на средновеков-
ния институт се намира в Прага, 
което само допринася за привлека-
телността му. Чешката столица е 
изключително популярна сред ту-
ристите, предлагайки атрактивна 
и оживена обстановка и разноо-
бразни възможности за кариерно 

мията, рафинирането, пречиства-
нето на водата, енергетиката, би-
ологичните науки и технологии, 
както и опазването на околната 
среда, и други области на обучение.

Czech Technical University in 
Prague

Чешки технически университет 
в Прага (CTU) e водещa техническa и 
изследователска образователна 
институция с дългогодишни тра-
диции, разположен в живописния 
град Прага. Той е и най-старият 
технически университет в Европа, 
основан през 1707 година.
Дългите традиции на Университе-
та за авангардни науки и инженер-
ство, заедно с висококачествено 
техническо образование, произти-
чат от работата на много велики 
личности, включително известния 
физик Кристиан Доплер, известни 
химици като Владимир Прелог и из-
вестни инженери като Ф. Й. Гер-
стнер и Й. Бозек.

В момента около 22 000 студен-
ти (от които над 3 000 междуна-
родни) са записани в осем факулте-
та и пет института, обхващащи 
общо 132 акредитирани бакалавър-
ски, магистърски и докторски учеб-
ни програми в 482 различни об-
ласти.

Университетът е изградил силни 
връзки със своите индустриални 
партньори, включително важни иг-
рачи от световен мащаб като 
Toyota, Bosch, Siemens, Honeywell, 
Rockwell, McKinsey и Skoda-
Volkswagen. Възпитаници работят 
като инженери и/или мениджъри в 
тези компании. Други се осмеляват 
да създадат собствена компания, 

развитие.
Charles University е основан през 

1348 г. През повече от 670-те го-
дини от своето съществуване 
той е претърпял редица промени. 
В момента това е публично финан-
сиран университет, който включ-
ва общо седемнадесет факултета, 
от които три са богословски, 
шест са факултети по хумани-
тарни и социални науки, пет са ме-
дицински и три са посветени на 
науките. В университета голямо 
значение се отдава както на кла-
сическите научни дисциплини (фи-
лософия, теология, математика), 
така и на по-съвременните дисци-
плини (екология, компютърни нау-
ки, социална работа).

University of Chemistry and 
Technology, Prague

Университетът по химия и тех-
нологии, Прага (UCT Prague) е 
най-голямата образователна ин-
ституция от този вид в Цен-
трална Европа с традиции, обхва-
щащи почти два века. 

С престижна международна ре-
путация, UCT Prague предоставя 
на всеки студент образование по 
усъвършенствани технологии и 
отлична подготовка за бъдещи 
доходоносни кариери в целия свят. 
Той е член на семейството на 28 
държавни университета в Чешка-
та република и е член на EUA (Ев-
ропейската университетска асо-
циация). UCT Prague е известен с 
дълбочината на своите образова-
телни и изследователски дейнос-
ти в почти всички отрасли на хи-
мията, химическото инженерство, 
технологията на храните, биохи-
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включително Netbeans и Telematix, 
които сега оперират в междунаро-
ден план. Много възпитаници ста-
ват успешни изследователи и пре-
подаватели в чуждестранни 
университети и в партньорски ла-
боратории, включително CERN и 
Националната лаборатория в 
Брукхейвън.

Изисквания за 
кандидатстване

В Чешката република всеки уни-
верситет отговаря за собствена-
та си процедура за прием и условия-
та варират в зависимост от 
програмата. Следователно винаги 
трябва да проверявате специфич-
ните изисквания на университет-
ските уебсайтове и ако имате нуж-
да от съвет, можете да се 
свържете с учебния отдел или меж-
дународния офис на съответния 
университет или да се допитате до 
консултантска агенция, която да ви 
съдейства. Крайният срок за канди-
датстване е между февруари и ап-
рил. Студентите могат да канди-
датстват за няколко учебни 
програми в различни университети 
и факултети.

Освен заверените копия на обра-
зователните ви квалификации, ми-
нималните изисквания за влизане 
обикновено включват:

 ■ попълнено и подадено заявление
 ■ доказателство за заплащане на 
такса за кандидатстване

 ■ и други, според конкретните из-
исквания на университета (напр. 
мотивационно писмо, препоръка, 

портфолио, тест за владеене на английски език).
Ако сте кандидат, който отговаря на условията, може да се наложи да се 

явите на приемен изпит, който може да включва писмен тест и устно ин-
тервю. Приемните изпити обикновено се провеждат в Чехия, но съществу-
ват и опции за полагане на изпита в чужбина (например чрез Skype).
Резултатите обикновено се обявяват до края на юни. След получаване на 
решението ще бъдете помолени да платите таксата за обучение за първия 
семестър, ако има такава. След това университетът ще ви изпрати офици-
ално писмо за прием, което е потвърждение за приемане за целите на наста-
няването и договора за обучение.

Такси за обучение
Висшето образование във всички държавни университети в Чехия е без-

платно за студенти от всякакви националности, но при едно условие – ако 
учите в програма на чешки език. За програмите на друг език (напр. английски 
език) таксите са около 4 000 евро на година. Частните институции изис-
кват по-големи суми в порядъка на 2 000 до 18 000 евро на година. 

Разходи за живот
Животът в Чехия безспорно е по-евтин от повечето западноевропейски 

държави. Необходими са около 300 до 750 евро на месец за наем, храна и 
транспорт. Интересно е да отбележим, че столицата Прага е класирана 
като един от най-добрите градове за студенти в световен мащаб.
Чешката република е член на Европейския съюз, но е извън еврозоната, кое-
то означава, че не използва еврото като своя валута. Чешката валута е 
чешката корона (CZK).

Представяме ви и примерни цени за някои хранителни стоки:

Прага е 
класирана като 

един от най-
добрите градове 

за студенти
Обяд в студентска столова около 50 ч. крони / 2 евро

Пица в пицария от 110 ч. крони / 4,30 евро

Бира в кръчма около 30 ч. крони / 1,20 евро

Хляб от 20 ч. крони / 0,8 евро

1 кг пилешко месо от 100 ч. крони / 3,9 евро

1 кг ябълки 40–60 ч. крони / 1,50 –2,3 евро

1,5 л минерална вода около 15 ч. крони / 0,6 евро
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НИДЕРЛАНДИЯ
материал на Мария Йотова

Информация за нидерландска-
та система за висше образо-
вание:

В определени ситуации кандида-
тите, които искат да следват ма-
гистърска програма, първо трябва 
да завършат програма преди магис-
тър, така наречените Pre-Master 
програми или предварителни магис-
тър програми. 

Има редица разлики, които тряб-
ва да имате предвид, когато имате 
бакалавърска степен от универси-
тет за приложни науки (HBO) и об-
мисляте да разширите практиче-
ските си знания с магистърска 
степен от изследователски универ-
ситет.

Нидерландците или чуждестран-
ните студенти, завършили HBO, не 

Какво е Pre-master програма и защо е нужно да 
учим предварителна програма преди магистър?

могат автоматично да се регис-
трират за магистър. Затова много 
от университетите в Нидерландия 
предлагат стандартни Pre-master 
програми, които водят до прием в 
определена магистърска програма 
или сертификат за завършване, кой-
то дава достъп до редица магис-
търски програми.

Повечето (HBO) студенти канди-
датстват за най-общоприетата 
стандартна Pre-Master програма. 
Този вид обучение е основният път 
за кандидатстване за магистър в 
даден университет. Обикновено 
стандартните предварителни обу-
чения за магистър започват през 
септември или февруари и отнемат 
една година (60 EC). В тях се изуча-
ват предмети като математика, 

теория на организацията, страте-
гически мениджмънт и други. Акцен-
тът на Pre-Master програмите е 
върху това студентите да се нау-
чат да разсъждават аналитично и 
критично в различни ситуации. След 
успешното завършване на някое от 
предварителните обучения вече мо-
жете да преминете към главната 
магистърска програма, която сте си 
избрали.

Днес ще ви разкажем за Pre-
Master програмите в два от елит-
ните нидерландски университета  
- University of Groningen и Eindhoven 
University of Technology. И в двата 
университета имат голям избор 
от предварителни магистърски 
програми както и определен вид 
изисквания за прием.



University of Groningen
Университетът в Гронинген е изследователска инсти-

туция, основан през 1614 година. Той разполага с 11 сгради, 
в които се предлагат над 120 магистърски програми на 
английски език. Днес там учат повече от 33 000 студен-
ти от 120 националности. 

Standard Pre-Master

Pre-MSc Accountancy and Controlling

Pre-MSc BA Change Management

Pre-MSc BA Health

Pre-MSc BA Management Accounting and Control

Pre-MSc BA Small Business and Entrepreneurship

Pre-MSc BA Strategic Innovation Management

Pre-MSc Economic Development and Globalization

Pre-MSc Finance

Pre-MSc Human Resource Management

Pre-MSc International Business & Management

Pre-MSc International Financial Management

Pre-MSc Marketing

Pre-MSc Supply Chain Management

Pre-MSc Technology and Operations Management

Информация за прием: 
В зависимост от предишното ви образование и 

предварителния магистър, за който сте решили да 
кандидатствате, има различни изисквания за прием. За 
студенти с нидерландска диплома HBO изискванията за 
прием са свързани само с придобиването на 240 креди-
та от предишно образование (240 EC). За студентите 
с чуждестранна диплома има изискване за владеене на 
английски език като се приемат следните резултати: 
IELTS 6.0 като цяло (Speaking 6, Writing 5.5); TOEFL iBT 90 
(Speaking 20, Writing 20); или C1 Advanced (Cambridge 
Advanced) и тест от езиковия център на Университе-
та в Гронинген с минимум B2 за всички елементи. 

Eindhoven University of Technology 
Айндховенският технически университет е млад 

университет, основан през 1956 г. от индустрията, 
местната власт и академичните среди. Днес там се 
насърчава отворената култура, в която всеки да се 
чувства свободен да обменя идеи и да предприема 
инициативи. Академичното образование, което се 
предлага в университета, се ръководи от фундамен-
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Non-standard Pre-Master

Pre-MSc Accountancy and Control for HBO BE and HBO 
Finance and Control

Pre-MSc Accountancy and Control for HBO-AC

Pre-MSc Econometrics, Operations Research and 
Actuarial Studies

тални и приложни изследвания, които са на най-висо-
ките международни стандарти за качество.

Pre-master Програми в Айндховен:

Информация за прием:
За да бъдете приети в някоя от програмите в 

техническия университет, трябва да имате из-
държан изпит по ангилийки език (TOEFL, IELTS, CAE) 
и изпит по математика. Относно изпита по ма-
тематика, самият университет приема два раз-
лични теста – вид В и вид Т.

Изпит по математика вид B - Тестът по мате-
матика от вид B се предоставя три пъти годиш-
но: през април, май/юни и ноември. Можете да из-
берете кога искате да вземете теста. Ако не 
успеете на теста, можете да изберете да участ-
вате отново следващия път, когато тестът се 
предлага. За да вземете теста по математика в 
TU, трябва да платите такса от около 80 евро на 
тест. Изпит по математика вид Т - Този изпит 
може да го държите в Отворения университет 
(Open Universiteit). Там се провеждат изпитите от 
името на ТУ (Техническия университет). Изпитите 
могат да се вземат всяка седмица в някой от учебни 
центрове в университета и струват около 98 евро 
на тест. Ако искате да кандидатствате за предва-
рителна магистърска програма, свързана с индустри-
ален дизайн, изискванията по математика не се при-
лагат. Въпреки това, силно се препоръчва да имате 
знания по математика преди да стартирате която и 
да е от предварителните магистър програми, за да 
ви е по-лесно. В Техническия университет можете да 
започнете Pre-Master програма през февруари и през 
септември. 

Applied Physics

Architecture, Building and Planning

Automotive Technology

Biomedical Engineering

Chemical and Process Technology

Computer Science and Engineering

Construction Management & Engineering

Data Science in Engineering

Embedded Systems

Pre-master Electrical Engineering 2020-2021

Human-Technology Interaction

Innovation Management

Innovation Sciences

Mechanical Engineering

Medical Engineering

Molecular Systems and Materials Chemistry

Operation Management & Logistics

Sustainable Energy Technology

Systems & Control

Pre-master Industrial and Applied Mathematics

Industrial Design

Pre-master Information Security Technology
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Милена Илианова 
e на 27 и в момента живеe в София. Израснала e във Велико Търново 
и след като е завършила гимназия е заминала за Нидерландия. Там 
четири години е следвала бакалавър във Fontys University of Applied 
Science и след това една година магистър в University of Groningen.  
Вече 2 години работи в нидерландска компания.

Михаил Мандажиев 
 е на 24 и живее в София. Израснал е в Кърджали. Бакалавърът си 

е завършил в Нидерландия във Fontys University of Applied Science. 
В момента учи Pre-master Operations Management & Logistics от-

ново във Нидерландия в Eindhoven University of Technology.

Как избра Нидерландия и какво си учила като бакалавър?
Милена: Винаги съм искала да се развивам във финансовата сфера. 

Бакалавърът ми беше също свързан с това и за моята магистратура 
исках да продължа в тази насока. Така избрах моята специалност Меж-
дународен финансов мениджмънт (МФМ) в Гронингенския университет 
(University of Groningen).

Михаил: Когато стана време за кандидатстване след 12-ти клас, 
реших, че ще кандидатствам някъде в чужбина и започнах да разучавам 
къде предлагат специалността Машиностроене (Mechanical 
Engineering). Тогава (2015 г.) нямаше много университети извън Англия, 
които предлагат тази специалност на английски. Така се натъкнах на 
университетите за приложни науки и си избрах Fontys в Айндховен. Хо-
дих на няколко изложения за образование в София, където се предста-
вяше Fontys, хареса ми какво предлагат и се записах.

Как избра специалността, която да учиш за предварителен ма-
гистър?

Милена: За да мога да следвам тази магистратура, се изискваше 
първо да завърша Pre-Master, който е специализиран и фокусиран за 
подготовка за тази магистратура. Съответно името на Pre-Master 

също се водеше МФМ. Радвам се, 
че направих този избор, защото 
това ми даде шанс да продължа 
да уча нещо, което ми е интерес-
но и което би могло да ми даде 
възможност за добра реализация. 
За мен винаги е било важно да се 
занимавам с нещо, което ми ха-
ресва и което ме мотивира да се 
развивам.

Михаил: Разглеждах различни 
университети и си избрах 
Eindhoven University of Technology 
като един от най-добрите уни-
верситети в Нидерландия. Аз ис-
ках да запиша магистратура 

...
Образованието,  
което получих в Нидерландия, 
беше наистина определящо за успешното 
начало на моята кариера
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Operation Management and Logistics в TU  и поради 
тази причина трябваше да направя Pre-Master за 
тази специалност. Предварителния магистър 
трябва задължително да се направи в университе-
та, където ще се записва магистратурата, защото 
курсовете и структурата са различни за всеки уни-
верситет. 

Труден ли беше кандидатстудентският про-
цес? Може ли да ни разкажеш стъпките?

Милена: Специално за Pre-Master за Гронингенския 
университет (University of Groningen), не бих казала. 
Бакалавърът ми беше от университет за Аpplied 
Science, така че имах правото да вляза директно, 
стига да представя нужните документи като дипло-
ма, информация за лични данни и други. Като цяло про-
цесът за кандидатстване е различен за всеки универ-
ситет. Но винаги много важно е бакалавърската ти 
специалност да е близка до специалността, която си 
избрал за Pre-Master. Важно е също и да се следят сроко-
вете за кандидатстване, защото за всеки универси-
тет е различно.

Михаил: Като студент завършил в Нидерландия 
процесът е много лесен. Всичко се прави онлайн и с 
щракването на няколко клавиша. Записването ста-
ва чрез сайта Studielink. Те имат достъп до всички 
данни и просто ги изпращат на университета, за 
който си се записал.

Какви предмети изучаваше и как беше струк-
турирана учебната програма?

Милена: Моят Pre-Master беше стандартен. Съ-
ответно продължи 1 година. Предметите бяха из-
брани така, че да може да се подготвим максимално 
добре за магистратурата.

Михаил: В зависимост от магистратурата в 
предварителния магистър обикновено трябва да се 
вземат определен брой кредити. При мен трябваше 
да взема 30 кредита (30 EC). В предварителния магис-
тър Operations Management and Logistics имах следни-
те курсове: Financial and Management Accounting, Work 
and Organizational Psychology, Production and Inventory 
Control, Calculus and Probability, Mathematics, and 
Statistics for Industrial Engineering. Всеки от курсовете 
носеше по 5 EC. В някои от курсовете се даваха и зада-
ния, които трябваше да се изпълнят в групи по няколко 
човека. 

Мислиш ли, че предварителната подготовка за 
магистър ти е помогнала и доколко ти беше 
полезна тази програма?

Милена: Дори и да можех направо да почна ма-
гистратура след като завърших бакалавър, не бих 
го направила. Причината е, че без предварителната 
програма би ми било много по-трудно. Определено 
преди нея ми липсваха знания в някои сфери, без кои-
то не бих могла да се справя с магистратурата си 
успешно.

Михаил: Предварителният магистър със сигур-
ност ми помогна до голяма степен. След като за-
върших Машиностроене не бях много запознат с ин-
дустриалното инженерство, с което се занимаваше 
Operations Management and Logistics. Предварител-

ният магистър ми помогна да положа основите в 
тази сфера и ме подготви за магистратурата. 

Наложително ли беше според теб да учиш Pre-
Мaster? Имала ли си колебания за програмата и 
търсила ли си други алтернативи извън Нидер-
ландия?

Милена: Pre-Master програмата със сигурност 
ми помогна много. Както споделих и преди, за ма-
гистратурата, която си бях харесала, се изисква-
ше да запиша такава програма и не съжалявам. Не 
съм търсила други алтернативи. Харесах Гронин-
ген, защото е много  хубав и оживен град, който 
дава прекрасни спомени на повечето хора, които 
са прекарали някакво време там, а и в много класа-
ции за най-добри градове за студенти в Нидер-
ландия, Гронинген е печелил първото място. Също 
така и университетът е на много добро ниво.

Михаил: След завършване на HBO бакалавър, 
предварителният магистър е задължителен при 
записване на магистратура, като изключим прилож-
ните магистратури. Винаги съм мислил за алтерна-
тиви извън Нидерландия, защото така няма да е не-
обходим предварителен магистър, който доста 
удължава пътя до завършване на магистратура. В 
Германия има топ университети, които предлагат 
магистратури на английски. Лошата страна за мен 
е, че няма голям избор в сферата на индустриално-
то инженерство, което аз исках да уча. 

Какви са плановете ти като завършиш и как би 
искала да се реализираш?

Милена: След като завърших реших да се върна 
обратно в България, за да се опитам да се реали-
зирам тук. Така и стана и вече почти две години 
работя в една нидерландска компания. Образова-
нието, което получих в Нидерландия, беше наис-
тина определящо за успешното начало на моята 
кариера.

Михаил: От самото начало планът ми е да се 
върна в България като завърша. Промишлеността и 
производствените предприятия в страната ни се 
развиват постоянно. Има търсене на инженери, а и 
доста големи компании инвестират в развитие и 
отварят заводи в България.

Какво би посъветвала младите хора, които 
възнамеряват да следват в чужбина?

Милена: Бих ги посъветвала да не се притесня-
ват и да разберат, че е много вероятно се справят 
успешно, стига да дадат всичко от себе си и да си 
планират добре нещата. Трябва да са упорити, ор-
ганизирани и постоянни.  Важно е да са активни и 
бъдат уверени в това, което правят. Не на послед-
но място, нещо, което важи за всяка специалност, в 
която и да е страна: да бъдат отворени за света, 
за нови знания и за нови възможности. Никога да не 
се отказват и да не губят мотивация, колкото и да 
е трудно положението.

Михаил: Бих ги посъветвал да не се страхуват 
и да заминат за чужбина. Това ни учи на самостоя-
телност, подреденост и най-вече ни дава нови 
запознанства и дори приятелства за цял живот.
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КАК ДА СИ ИЗБЕРЕМ 

КВАРТИРА? 

Как да намерим квартира?
Проучете добре всички опции, които вашият универси-

тет предлага. Има ли общежития на кампуса? Какви са це-
ните им и кога е срокът за кандидатстване? 
Обикновено конкуренцията за тези общежития е голяма, 
защото много студенти искат да живеят близо до универ-
ситета и да са заобиколени от други студенти, за да могат 
по-лесно да намерят приятели. Често сроковете за канди-
датстване за място в общежитие са много строги и е ва-
жно да помислите за това още докато кандидатствате за 
място в избрания от вас курс.

В
ече сте избрали университета, в който искате да учите, и е време да на-
мерите подходяща квартира. Това е много вълнуващ момент, който обаче 
може да бъде и изключително стресиращ.
В много университетски градове в Западна Европа има недостиг на квар-
тири и общежития за студенти. Проблемът е особено често срещан на 

места с повече от един университет или на места, където университетът не спира 
да се разраства, а градът не може да смогне с наплива на нови студенти. Това прави 
търсенето на кваритира трудно и често води до спане при приятели в първите сед-
мици след като пристигнете.

В много 
университетски 

градове в Западна 
Европа има 
недостиг на 
квартири и 

общежития за 
студенти

материал на Юлия Кошаревска
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Не забравяйте обаче и да сравни-
те цената в тези общежития с 
тази на частна квартира в града. В 
зависимост от мястото, на което 
се намирате, може да се изненадате, 
че общежитията всъщност са дос-
та по-скъпи от стая в споделена 
къща. 

Ако решите да потърсите квар-
тира извън предлаганите от уни-
верситета (или ако такива въобще 
няма), разгледайте различни сайтове 
и Facebook групи, където може да 
намерите свободни стаи. В Англия 
например сайтове като Gumtree, 
Zoopla и Spareroom са много популяр-
ни. Докато в Gumtree и Zoopla може 
да видите списъци със свободни 
стаи и да наемете от агенция или 
хазяин, в Spareroom може да създаде-
те свой профил и да общувате с хо-
рата, които вече живеят в къщата, 
която сте избрали. Така може да се 
уверите, че съквартирантите ви 
ще ви допаднат. 

Когато кандидатствате за стая 
в Spareroom или чрез друг канал, кой-
то позволява на съквартирантите 
да изберат кой да живее с тях, е ху-
бава да се представите и да кажете 
малко повече за вас - какво учите, 
какво обичате да правите в свобод-
ното си време и какъв тип съквар-
тирант ще бъдете. Бъдете искрени, 
но не забравяйте, че никой не обича 
разхвърляни съквартиранти или та-
кива, които обичат да свирят на 
барабани в 2 часа през нощта.
Не забравяйте да проучите кварта-
ла, в който се намира квартирата 
ви. Ако имате възможност, отидете 

Ако нещо не ви се 
струва наред с дадена 
квартира, винаги е по-
добре да се откажете, 

отколкото да 
съжалявате 

впоследствие

на оглед преди да подпишете договор за мястото. Ако ли не - помолете за 
снимки или дори видео от квартирата. Внимавайте за неща като мухъл по 
стените - често срещана гледка в някои студентски квартири.
Разберете какви са правата ви като наемодател. Депозитът, който ще пла-
тите обикновено трябва да бъде защитен по някакъв начин, за да сте сигур-
ни, че ще си го получите обратно. Ако нещо не ви се струва наред с дадена 
квартира, винаги е по-добре да се откажете, отколкото да съжалявате впо-
следствие. 

Понякога е важно и кого познаваш…
Ако вече познаваш някой, който учи в града, в който искаш да следваш, шан-

совете ти за намиране на квартира вероятно са по-високи. Те вече имат при-
ятели в този град и могат да те насочат към други хора, които търсят квар-
тира, за да наемете заедно къща, или пък да ти кажат къде се очаква да се 
освободи стая.

На някои места, например в Германия, много студенти, които отиват да 
правят стаж или пътуват по Еразъм, не прекратяват договорите си за квар-
тира. Вместо това, те се явяват междинен посредник между хазяина и друг 
студент и дават стаята си под наем за определен период, докато договорът 
остава на тяхно име. Така когато се върнат обратно в града, в който учат, 
те имат къде да останат, а до тогава някой друг може да живее там.

Какви права имаш
Това какви права имаш като наемател зависи от страната, в която живе-

еш. Проучи внимателно и ако не си сигурен за нещо, питай съответната служ-
ба в университета. 

Ако нещо спре да работи или се счупи, обикновено хазяинът или агенцията 
са тези, които трябва да се погрижат то да бъде поправено в срок. Свържи се 
с тях максимално бързо и опиши какъв е проблемът. 
Добре е да проучиш и какво можеш да променяш - имаш ли право да лепиш 
неща по стената или дори да боядисаш стената в друг цвят? Попитай преди 
да предприемеш каквито и да е промени, защото може да трябва да платиш 
от депозита си за всякакви щети.

Когато се изнасяш от квартирата имаш отговорността да я оставиш в 
същото състояние, в което си я намерил. Това значи две неща - първо, не за-
бравяй да направиш снимки на всичко щом се нанесеш, включително и на дре-
болии като петно на стената или килима. Второ, остави си достатъчно вре-
ме, когато се изнасяш, за да изчистиш добре. Провери дали хазяинът или 
агенцията имат препоръчителен списък на нещата, които трябва да се из-
чистят и не пропускай нищо от нещо. Така ще може да си сигурен, че ще полу-
чиш по-голяма част от депозита си обратно.
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Мила Роберт 
е дъщеря на певицата и писателка Ваня Щерева и баскетболиста Роберт Гергов. През 2013 г. Роберт участва във вто-
рия сезон на „Х Фактор“ по Нова телевизия, където представя своя версия на песента „Wicked Game“ на Крис Айзак.
Мила завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на професор Иван Добчев през 2019 година. Междувременно записва и 
издава песни, които бързо се превръщат в хитове. Последната ú песен е с водещия Николаос Цитиридис.

интервю на Борислав Борисов

ПОНЯКОГА СИ ПРЕДСТАВЯМ 
как съм баба с бяла коса 

и си слушам многото албуми
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Здравей. Винаги си в настроение и заразяваш останали-
те. Как успяваш да го правиш?
Вярвам, че сме тук за прекалено малко време и трябва да 
му се радваме максимално. Също така се чувствам късмет-
лийка, защото Вселената ме среща предимно с добри и 
честни хора. Вярвам, че ако се отнесеш добре и със сърдит 
човек, има по-голям шанс да се усмихне, което ще е по-
добре от това да се разсърдиш ти.

Може би хората не знаят всичко за теб все още. Ти как 
би се описала? Какво би разказала за себе си?
И аз не знам всично за мен все още. Никой не знае всичко за 
който и да е. Вярвам, че желанието ми да знам всичко е го-
ривото, водещо ме винаги, но наистина знам, че никога 
няма да знам всичко, защото ако разбера всичко ще ми ста-
не скучно. Не трябва да бързаме да мислим, че знаем всичко, 
според мен. 

Какво образование имаш?
От дете знаех, че ще уча в НАТФИЗ за актриса, така и стана. 
Избрах това, защото много исках да се науча да изразявам 
смело себе си пред хора и да говоря отчетливо и изнесено. 
Сега бих записала нещо друго. Но не съжалявам никак, просто 
бих имала още едно или две висши (защото са ми интересни и 
други специалности, не заради титлите, ха-ха) , но върте-
лежката на живота за радост ме завъртя. 

Всеки знае, че си дъщеря на Ваня Щерева. Това помага 
или пречи? Доста хора са споделяли, че е трудно да си 
дете на популярна личност.
Сблъсква те със собствените ти коплекси и проблеми на 
егото, малко... защото искаш ти да си си ти и си вярваш, че 
работиш в тази посока и то не малко… И някой да те знае 
само защото си „нечие дете“ е малко ненужно, казваш си 
„по-добре сега да ме научават заради това, което правя“. 
Но от друга страна майка ми е най-добрата ми приятелка 
и моя сестра и не бих я заменила за нищо на света, така че 
трябва да стягам егото. 

Нека поговорим за музика. Твоята е много различна, бих 
казал дори странна… Защо е това усещане? Ти можеш 
ли да я определиш?
Слушам религиозно музика от дете и се интересувам от 
всички стилове. Слушала съм музика общо половината си 
живот, сигурно. Не излизам от нас без слушалки. Което ме 
е довело до заключението, че всичко най-велико в музиката 
вече се е случило. Единственото, което ни остава на нас е 
да смесим стиловете и да се получи нещо ново и интерес-
но, дори и странно. Само така можем да вървим напред. 
Музиката, която правя, е смесица от всичко слушано, но не 
цели да прилича на ничия друга. Прави се с любов и се от-
глежда като бебе.

Как реши, че музиката е твоето нещо? До колкото 
знам, ти си запалена художничка. За какви други твои 
таланти не знаем?
От дете го знам, но имах леки съмнения по пътя. „Запалена“ 
художничка чак не съм, но съм имала доста активни пери-
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оди, да. Иска ми се пак да рисувам, защото наистина ми е 
приятно, но откакто завърших Академията, нито ми се 
играе в театър (което също обожавам да правя, с правил-
ните хора), нито ми се рисува. Прави ми се точно това, 
което правя и съм благодарна, че живея от това. А за дру-
гите таланти... мога циганско колело, карам зимни кънки 
много красиво и съм лек коафьор.

В момента, ако мога така да се изразя, си пробиваш 
път към „славата“. Имаш ли някакви конкретни стъп-
ки, които следваш? Коя е крайната дестинация?
Не е „слава“ крайната дестинация със сигурност. Следвам 
едиствено моя си компас и май нямам крайна цел, а си пъту-
вам. Понякога си представям как съм баба с бяла коса и си 
слушам многото албуми и си правя равносметка. Това е си-
гурно дестинацията, искам да има за разказване баба Мила. 
На внуците.

Пътят винаги е осеян с трудности… Какви са били 
твоите до този момент? А ако можеше да гледаш в бъ-
дещето, какви трудности виждаш пред себе си?
Най-трудно ми беше да си повярвам и да спра да се ужася-
вам от всичко. От малка имам склонност към депресивни 
състояния и до съвсем скоро беше така. Успях да ги пребо-
ря с голяма любов към хората, себе си, живота и към Бог/
Вселена/Онова нещо (всеки Го нарича с различни имена). 
Вярвам, че каквото трябва да преживея – ще. Не искам да 
си представям трудности повече, прекалено много време 
се занимавах с измислени такива, само в моята глава. 

Имаш ли винаги вдъхновение? Един артист беше казал, 
че няма време да чака вдъхновението – има работа да 
се върши – сяда и действа. При теб как е?
Прав е човекът. Вдъхновението е много относителна рабо-
та. При мен то е само първите 10% от нещо, за останалите 
90% трябва да седна и да се концентрирам. Но животът е 
толкова вълнуващ… Почти винаги съм вдъхновена. 

Завърши интервюто с любим твой цитат от песен...
От 2 въпроса насам в главата ми звучи на Damien Rice – The 
Blower’s Daughter. Винаги ме е ужасявало по готин начин на-
чалото:
And so it is just like you said it would be
Life goes easy on me
Most of the time 

Има нещо много мило и честно в това да си признаеш, че 
животът те обича.

Вярвам, че ако се отнесеш добре и със сърдит човек, има по-голям шанс да се усмихне



Здравословното хранене е една от темите, които винаги са били популярни, но в последно време темата е 
една от най-активните в медиите и социалните мрежи. Мнозина изразяват мнение по темата - от лекари, 
диетолози, фитнес инструктури, психолози, кинезетерапевти и масажисти, през хора, споделящи личен 

опит и страстни последователи на специфичен начин на хранене, до врачки, баячки, откровени мошеници и 
шарлатани. 

...
Нутриционист – 
Живейте здравословно, 
като се храните правилно! 
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материал на Борислав Борисов

Лекар 
Лекарят продължат да бъде ав-

торитет и хората са готови да 
му имат пълно доверие. Това е 
страхотно, но когато говорим за 
хранене нещата са малко по-раз-
лични. Истината е, че на повечето 
доктори им липсва дълбочина на 
познанието. „Общият курс по хра-
нене и Диетика“ се изучава в уни-
верситета само един семестър, 
като с оглед на развиващата се 
всекидневно наука знанията, освен 
че са малко, са и неактуални. Разби-
ра се, има и лекари с допълнителен 
опит в областта на храненето и 
диетиката, а има и други, които са 
специализирали именно това. 
Стандартният лекар обаче би мо-
гъл да ни даде само общи насоки. 
Често в САЩ например лекарите 
работят с диетолози или нутри-

Нутрицизмът не е само определен режим на хранене, това е идеология, специфичен 
подход към храната не само като средство за задоволяване на физически нужди, а като 
удоволствие, начин за  интеграция, изява на идентичност. Ако можем да се върнем в 

миналото и да потърсим бащата на тази наука, то (неосъзнато) за такъв може да се приеме  
Хипократ, изрекъл следната фраза „Нека храната ви бъде лекарство“.

И въпреки, че темата е много актуална, все още има неяснота към кого да се обърнем, ако имаме проблем 
с храненето или искаме да ни се изготви хранителен режим. Някои казват лекар, други диетолог, а 
трети нутриционист. Има и четвърти, които твърдят, че всички са еднакви и янма значение към кого ще 

се обърнеш. Е, има разлика и е хубаво да разграничаваме професионалистите.

ционисти и така се получава си-
нергията, от която се нуждае па-
циентът.

Диетолог
Както стана ясно и горе, лекари-

те могат да бъдат и диетолози, 
ако са защитили специалност Хра-
нене и диетика, например. Самата 
дума „диетолог“ идва от думата 
„диета“, което се разбира като 
специфичен режим на хранене. За-
това диетологът съставя и пре-
поръчва на клиента си режим на 
хранене, който да отговаря на не-
говото състояние – било то да 
качи маса или да отслабва, или да се 
възстанови след операция. 
Тъй като това е диета, тя винаги е 
временна, докато не се постигне 
целта. Това не е начин на живот и 
не може да бъде за дългосрочен пе-

риод от време. Освен това дието-
логът мисли единствено и само за 
здравето на пациента, но не и за 
неговото емоционално състояние, 
начин на живот или за вкусовите 
предпочитания.

Нутриционист
Юридически разликата между дие-

толог и нутриционист е обособена 
по различен начин в различните дър-
жави. В някои щати в САЩ нутри-
ционистът не е законово обособена 
професия, а е само хоби. Освен за хра-
на и хранене, професионалните нут-
риционисти трябва да имат позна-
ния по индустриален мениджмънт, 
химия, биология, биохимия, микробио-
логия, социология и психология. В Ка-
нада се намира един от големите 
университети, подготвящ специа-
листи в тази област.



За разлика от диетолозите, нут-
риционистите се интересуват от 
цялостното състояние на човека, с 
когото работят. За тях най-важен 
е индивидуалният подход към всеки. 
От услугите на нутрициониста 
обикновено се възползват хора, 
които държат чрез начина си на 
хранене да постигнат здравосло-
вен и дълъг живот, да изглеждат и 
да се чувстват добре, и да се спра-
вят с някакви здравословни пробле-
ми. Идва от английската дума 
„nutrion, което се превежда като 
пълноценно хранене. Науката се раз-
вива активно през последните 20 
години в резултат на технологиза-
цията и химикалите в храните, кои-
то се слагат. Недоволни хора, които 
искат да защитят здравето си, за-
почват да изучават науката и дори 
го превръщат в специалност в САЩ, 
Канада, Великобритания. Интерес-
ното е, че в България нутриционис-
тика все още не се изучава. На прак-
тикa професията нутриционист 
обхваща широко поле на познание-
то, притежавайки достъп до научно 
доказана информация, извън широка-
та мрежа (литература, професио-
нални форуми, конгреси и т.н.). 

Нутриционистът е човек, който 
на практика живее съгласно знания-
та за правилното и здравословно 
хранене, прилагайки ги в своето еже-
дневие. От една страна той следва 
собствените си препоръки, а от 
друга представлява пример и 
вдъхновение за своите клиенти и 
читатели. Той представлява пример 
за подражание, тъй като с външния 
си вид и начин на живот демонстри-
ра резултата от придобитите по-
знания, приложени на практика. В 
повечето случаи интересите и зна-
нията на нутрициониста надхвър-
лят рамките на нутрициологията и 
подходът му към здравето на човека 
придобива по-холистичен характер. 
По-добрите програми за обучение 
на нутриционисти включват и пра-
вилно движение, дишане, редуване на 
двигателна активност и почивка, 
качествен сън, психосоматика (нау-
ката за психологичните причини за 
здравните проблеми), релаксиращи и 
медитативни техники и др.

Професия 
С две думи, нутриционистът е 

специалист по правилно хранене, 
който, освен че познава в дълбочина 
храните и физиологията на човек, е 
запознат и с всички науки, свързани с 
превенция на здравето. Нутрицио-
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риционист. Нашият лекуващ лекар, 
по своя преценка, също може да ни 
насочи към нутриционист.
Подходящо е да потърсим този тип 
специалисти и при следните ситуа-
ции: 

- подготовка за бременност
- кърмене
- възстановяване след раждане или 

лечение
- при активно спортуване
- живот под висок стрес
- менопауза
- периоди от живота на човека, 

които не представляват медицинска 
диагноза.  

Част от храни, които ни зареждат: 
Бадеми – съдържат магнезий и ви-
тамини от групата В, които спо-
магат да се преобразува храната в 
енергия. Най-добре консумирайте 
сурови, а още по-добре - накиснати 
за няколко часа във вода.
Сьомга – богата на Омега-3 мастни 
киселини, които подкрепят мозъч-
ната функция и подобряват на-
строението. Най-добре е да бъде 
приготвена на пàра, за да се запа-
зят максимално полезните мазнини. 
И, разбира се, в комбинация с лимон 
и свежи зеленчуци.
Банани – калият, витамин В6 и фи-
брите спомагат да се поддържа по-
стоянното ниво на енергия. Идеал-
ни като съставка на зелено смути 
или добавени към порция овесени 
ядки.
Спанак – съдържа желязо, което е 
важен елемент за доставянето на 
кислорода до клетките. Най-добре 
да се консумира суров, като съставка 
на зелено смути или на салата.
Овесени ядки – съдържанието на 
фибри, които се усвояват по-про-
дължително, ще ни осигури енергия 
за цялата сутрин, както и посто-
янни нива на кръвната захар.
Кисело мляко – богато на лесно ус-
воими протеини, то бързо ще заси-
ти глада ни и ще ни даде енергия за 
дълго време. Подходящо за възста-
новяване на гликогена след трени-
ровка или пък като съставка на 
една здравословна закуска с овесени 
ядки и банани.
Ябълки – ябълковият сок има много-
кратно по-ободряващо действие от 
кафето. Ябълките са богати на вита-
мини и фибри, които ще ни дадат 
енергия за продължително време.
Мед – ще задоволи глада ни за слад-
ко, като придава на напитките ка-
чества на природна енергийна на-
питка. Може да се добави и в смути 
или в закуската с овесени ядки.

нистът споделя усвоената от него 
научна информация, предоставяйки 
достъпни знания с цел повишаване 
хранителната и здравната култура 
на обществото. За разлика от меди-
цинските специалисти, той няма за 
цел да диагностицира или лекува, не 
отменя диагнози и не модифицира 
лечението, назначено от лекар. Нут-
риционистът е консултант по здра-
вословен начин на живот. 

Ето само някои от проблемите, кои-
то холистичните специалисти по 
хранене и нутриционисти могат да 
помогнат:

- Акнето/кожни заболявания
- Депресия/настроение/щастие
- Детоксикация
- Хранителни алергии
- Предотвратяване на заболява-

ния (т.е. рак/остеопороза/артрит)
- Хормонни проблеми
- Ниска енергия/умора
- Проблеми със съня
- Отслабване или покачване на мус-

кулна маса

Защо да се обърнем към 
нутриционист?

От услугите на холистичен нут-
риционист се нуждаят хората, кои-
то имат за цел да подобрят ця-
лостно начина си на живот, 
здравето си, физическата си ак-
тивност, самочувствието и себеу-
сещането си и търсят дълготраен 
ефект и дълъг живот. Клиентите 
на нутрициониста нямат непре-
менно проблем с наднормено тегло 
и не винаги страдат от здраво-
словни проблеми. По време и след 
съвместната си работа с нутрицио-
ниста обаче те трябва да възпри-
емат модела на поведение в хранене-
то и физическата си активност 
като начин на живот.

Ако искате да знаете повече за 
правилното хранене, комбиниране 
на храните, въздействието на хра-
ните върху здравето, да оптимизи-
ра менюто за себе си и своето се-
мейство, съобразно индивидуалните 
нужди или особености на начина на 
живот, може да се обърне към нут-



UNIVERSITY OF MELBOURNE БАКАЛАВЪРСКА 
СТИПЕНДИЯ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СТУДЕНТИ

Краен срок:
30 ноември 2020 г.

Размер на стипендията: 
Стипендията се предлага в три различни варианта:
•	покриване	на	10	000	австралийски	долара	от	таксата	за	
обучение през първата година;
•	покриване	на	50%	от	таксата	за	обучение	през	трите	
години на бакалавърската програма;
•	покриване	на	100%	от	таксата	за	обучение	през	трите	
години на бакалавърската програма.

Описание:
Интернационалната бакалавърска стипендия се отпуска 
на студенти, които се отличават със забележителни из-
вънкласни дейности и отлични академични резултати.

Изисквания:
• да си гражданин на държава, различна от Австралия и 
Нова Зеландия;
• да си бил безусловно приет в бакалавърска програма на 
университета;
• да имаш отлични оценки;
• да не си следвал в университет преди.

Как се кандидатства:
Няма отделна кандидатура за стипендията. Ако бъдеш 
приет в университета, автоматично ще бъдеш сред хо-
рата, които могат да я получат. Единствено трябва да 
не пропускаш срока за подаване на документи – 30 ноем-
ври 2020 г. за семестъра, започващ през септември 2021 г.

За повече информация:
www.scholarships.unimelb.edu.au/awards/melbourne-
international-undergraduate-scholarship

ETH ZURICH МАГИСТЪРСКА СТИПЕНДИЯ ЗА 
ШВЕЙЦАРСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ СТУДЕНТИ

Краен срок:
 15 декември 2020 г.

Размер на стипендията:
• ESOP: 12 000 швейцарски франка на семестър и намалена 
такса за обучение; 
• ETH-D: 7 500 швейцарски франка на семестър, намалена 
такса за обучение и възможност за допълнителни 500-600 
франка на месец 
 
Описание:
ETH Zurich подкрепя отлични студенти, изявяващи желание-
то да следват в магистърска програма на университета, 
чрез две стипендиантски програми - Excellence Scholarship & 
Opportunity Programme (ESOP) и ETH-D Scholarship. Броят на 
раздаваните стипендии зависи от размера на наличните 
финансови средства.

Изисквания:
• да планирате да следвате в магистърска програма в ETH 
Zurich;
• да сте завършили в топ 10% на бакалавърската си програ-
ма;
• да предоставите валиден телефонен номер в CV-то си, 
защото някои кандидати могат да бъдат интервюирани 
през февруари като част от избирателния процес.

Как се кандидатства:
• кандидатствайте за прием в магистърска програма в ETH 
Zurich;
• попълнете допълнителните формуляри за получаване на 
стипендия до 15 декември 2020 г.

За повече информация:
www.ethz.ch/students/en/studies/financial/scholarships/
excellencescholarship.html 
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GATES CAMBRIDGE МАГИСТЪРСКИ И 
ДОКТОРАНТСКИ СТИПЕНДИИ ЗА 
МЕЖДУНАРОДНИ СТУДЕНТИ

Краен срок:
3 декември 2020 г.; 
7 януари 2021 г.

Размер на стипендията: 
пълната стойност на следването в University of 
Cambridge (такси за обучение, пари за живот, транспорт, 
визи и др.)

Описание: 
Gates Cambridge стипендиите са едни от най-престиж-
ните международни наградни фондове в света. Парични 
средства се раздават на около 80 забележителни канди-
дати от държави извън Великобритания. Стипендиите 
важат за всички предлагани магистърски и докторант-
ски програми в University of Cambridge БЕЗ следните:
•	всички	BA	програми;
•	Master	of	Business	(MBA);
•	Master	of	Finance	(MFin);
•	Postgraduate	Certificate	in	Education;
•	MBBChir	Clinical	Studies;
•	MD	Doctor	of	Medicine	degree	(6	години,	задочно);
•	Graduate	Course	in	Medicine	(A101);
•	задочни	програми.
  
Изисквания:
• да си гражданин на държава извън Обединеното крал-
ство;
• да си кандидатствал за редовна магистърска или док-
торантска програма (MSc, MLitt, PhD) или за едногодишен 
следдипломен курс.

Как се кандидатства: 
За да кандидатствате за Gates Cambridge, трябва да по-
пълните допълнителна секция към своята кандидатура 
за магистърска/докторантска степен. Непременно про-
верете крайните срокове за избраната от вас специали-
зация, защото различните курсове избират сами между 3 
декември 2020 г. и 7 януари 2021 г.

За повече информация: 
www.gatescambridge.org

СТИПЕНДИИ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВНИЕ В 
ГЕРМАНИЯ НА ФОНДАЦИЯТА „FRIEDRICH EBERT”

Краен срок:
30 ноември 2020 г.
31 май 2021 г. (ежегодно) 

Размер на стипендията: 
до 744 евро на месец; 300 евро на месец за покриване на 
разходи около обучението; възможност за здравна оси-
гуровка и/или детски набавки спрямо ситуацията на сти-
пендианта.

Описание: 
Стипендиите на фондaцията „Friedrich Ebert“ са достъпни 
както за германци, така и за чужденци, които искат да 
следват в немска бакалавърска, магистърска или доктор-
ска програма. Няма ограничения за сферата на следване. 
Фондацията подкрепя млади таланти, които искат да се 
самоусъвършенстват и да бъдат сред най-добрите в спе-
циалностите си. 

Изисквания: 
• да сте социално ангажирани по някакъв начин (например 
да участвате в студентски съвет, неправителствени 
организации или политически организации, защитаващи 
ценностите на демокрацията);
• да не сте следвали в немски университет преди канди-
датстването за стипендията;
•  да имате сертификат за владеене на немски език на ниво 
C1;
• да разполагате с оферта за прием в немски универси-
тет.

Как се кандидатства: 
Най-напред попълнете апликационния формуляр. Ако от-
говаряте на условията за получаване на стипендията, 
фондацията ще ви изпрати имейл с допълнителните до-
кументи, които трябва да предоставите. Крайният срок 
за кандидати за магистърски програми е 30. ноември 2020 
(за зимния семестър) и 31. май (за летния). За докторски 
програми може да се кандидатства по всяко време. Посе-
тете уебсайта на фондацията, за да научите повече от-
носно сроковете за бакалавърските програми. 

За повече информация: 
www.fes.de/studienfoerderung/bewerbung
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Бали 
„Островът на  
боговете“

Бали 
„Островът на  
боговете“

Б
али е индонезийски 
остров, известен 
със залесените си 
вулканични планини, 
емблематични ори-
зови насаждения, 

плажове и коралови рифове. Ос-
тровът е дом на религиозни 
обекти като храмът Улувату 
край скалата. На юг крайбрежни-
ят град Кута има оживени баро-
ве, докато Семиняк, Санур и Нуса 
Дуа са популярни курортни гра-
дове. Островът е известен и 
със своите места за йога и ме-
дитация.

Малко за Бали
Бали е един от многото острови, които съставляват Индонезия, и е 

една от най-популярните туристически дестинации в Индонезия. Нами-
ра се между Ява на запад и Ломбок на изток. Бали е в Индийския океан и 
принадлежи към района на Югоизточна Азия.

Според статистиките до 2019 г. Бали има население от 4 362  000 
души. Островът е гъсто населен в градските райони, но населението е 
разпределено и в селските райони на острова. Обичайно е балийците да 
останат да живеят в селото, в което са се родили и често никога да не 
напускат тази област.

Бали е толкова разнообразен, това е чудесна причина да изследвате 
не само плажовете и нощните клубове на Кута. Някои от най-красивите 
места на Бали са в селските райони, така че ако имате време, не забра-
вяйте да разгледате.

Основните езици, които се говорят на Бали, са балийски и индонезий-
ски. Въпреки че е много лесно да се разберете по време на празници, тъй 
като на повечето туристически места се говори английски. Винаги оба-
че е хубаво да научите няколко прости думи, преди да отидете или дока-
то сте там. Terima Kahsih (балийски за благодаря) е удобна дума, въпреки 
че местните жители съветват да се съкрати до Ma Kahsih, за да не зву-
чите като турист.

Любопитни факти за остров Бали
• Бали е остров с хиляди богове

Комбинирайки индуизма с някаква будистка митология, духове на 
предците, анимизъм, (черна) магия и местни божества, балийският инду-
изъм има по-голям от средния брой богове. Тази сложна система от вяр-
вания води до остров с повече от 20 000 светилища, поради което се 
нарича „Островът на боговете”.

• Маймуните нямат нрави
Не е нужно да отивате в Маймунската гора, за да ви открадне телефона 

макак - това може да се случи навсякъде, където видите тези нахални съще-
ства. Окуражавани от пътешественици, които ги хранят и си правят селфи-
та, маймуните на Бали могат да се опитат да вземат чантата/шапката/
слънчевите ви очила/храната. Оценявайте ги отдалеч и не забравяйте, че ус-
мивката им с оголени зъби е основна предпоставка да се сбият с вас. 

материал на Кристина Пенчева



• Оризово поле 
Тези емблематични планински оризови тераси 

са повече от просто възможност за снимка. Те 
представляват векове на социална и духовна кул-
тура, разработени през 9 век като част от напо-
ителна система, която сифонира вода от подзем-
ни водни източници през водни храмове чрез 
система от канали. Самоподдържащ се и практи-
чески перфектен модел на екологично земеделие, 
subak е дори признат от ЮНЕСКО.

• Бали е активно вулканичен
Планините Агунг и Батур са двата извисява-

щи се върха на Бали и тези „динозаври” далеч не са 
в латентно състояние. Гунунг Агунг, както е из-
вестен на местно ниво, избухва за последно през 
1963 г., убивайки около 1500 души и все още подсе-
ща за присъствието си със случайни газове. Меж-
дувременно Батур за последно изригна през 2000 
г., изстрелвайки пепел във въздуха, но не нараня-
вайки никого.

• Трябва да оставите храна в чинията си
Не предлагаме да оставяте която и да е част 

от чинията си, когато вечеряте в ресторант, но 
ако сте поканени в местен семеен дом, етикетът 
е различен. Може да се окажете седнали на пода и 
да ядете с ръце, като в този случай използвайте 
само дясната си ръка, а когато сте се наситили, 
трябва да оставите малко храна в чинията си, за 
да означава, че сте готови.

Образование
Не на последно място, на Бали има десетки 

университети, които приемат международни 
студенти, а какво по-добро място да прекараш 
студентските си години от великолепните пла-
жове на острова. 

Тук ви представяме и топ 10 на най-добрите 
университети в Бали: 

№ в 
Бали

№ в 
Света Университет

1 1 314 Universitas Udayana

2 3 791 Universitas Pendidikan Ganesha

3 6 922 Institut Seni Indonesia Denspasar

4 8 404 Universitas Warmadewa

5 8 887 Universitas Mahasaraswati Denpasar

6 9 457 Universitas Pendidikan Nasional

7 10 550 Universitas Hindu Indonesia

8 10 874 Universitas Dhyana Pura 

9 11 981 Universitas Ngurah Rai

10 12 384 Universitas Dwijendra

1. Universitas Udayana
Основан през 1962 г., Universitas Udayana 

(Udayana University) е публична институция с 
нестопанска цел, разположена в средния град Ба-
дунг на остров Бали с население от 250 000-499 



Чуждестранните 
студенти са 

добре дошли да 
кандидатстват 
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999 жители. Този университет 
също има клон в Денпасар. UNUD е 
голяма образователна институция 
в Индонезия за висше образование 
и обхват на записване 15 000-19 
999 студенти.
Университетът Удаяна е известен 
като една от водещите институ-
ции в Източна Индонезия и се кла-
сира като един от 50-те „Обеща-
ващи университети в Индонезия“, 
според Министерството на обра-
зованието на Република Индонезия 
от близо 2500 висши учебни заве-
дения в страната.

Университетът предлага кур-
сове и програми, водещи до офици-
ално признати висши образова-
телни степени като бакалавърски 
сертификати / дипломи, асоциира-
ни степени, бакалавърски степени, 
магистърски степени, докторски 
степени в няколко области на обу-
чение. 

UNUD също така предоставя 
разнообразни академични и неака-
демични съоръжения и услуги на 
студентите, включително библи-
отека, жилища, спортни съоръже-
ния, финансови помощи и/или сти-
пендии, обучение в чужбина и 
програми за обмен, онлайн курсове 
и възможности за дистанционно 
обучение, както и административ-
ни услуги.

Отностно таксите, за местни 
студенти може да бъде от 0 до 750 
евро за бакалавърска степен и от 
770 до 1 800 за магистърска. Дока-
то за международни студенти се 
заплаща между 1 800 до 3 700 евро, 
независимо от програмата.

2. Universitas Pendidikan 
Ganesha

Университетът на Ганеша е 
държавен университет, разполо-
жен в град Сингараджа, Бали, Индо-
незия. Този университет е разра-

ботен въз основа на Панкасила, която е официалната, основополагаща 
философска теория на Индонезия и конституцията от 1945 г., който от-
стоява човешките ценности, има високи академични професионални способ-
ности, развива знания, технологии и изкуство. Университетът  Ганеша е 
първият най-добър университет по образование в провинция Бали и е в топ 
50 на университетите в Индонезия.

Университетът на Ганеша (UNDIKSHA) е държавна институция за висше 
образование, която произвежда човешки ресурси в образователната и не-
образователната сфера. Undiksha е най-големият производител на препода-
ватели в Бали и до този момент Undiksha е родила повече от тридесет и 
три хиляди възпитаници. Историята на Undiksha започва с курс B-1 за осигу-
ряване на преподаватели по индонезийски език през 1955 г. и учители по 
търговия през 1957 г. за ниво SMA. През 1962 г. двата вида курсове са обеди-
нени във Факултета за обучение на учители (FKIP) Universitas Airlangga. През 
същата година FKIP се присъединява към Университета Удаяна и през 1963 г. 
става част от клона Singaraja на Маланг IKIP. През 1968 г. FKIP е превърнат в 
два факултета, Учителския факултет и Факултета по образование, отново 
ставайки част от Университета Удаяна. Дългият процес, предприет от 
двата типа курсове, най-накрая се превърна в Undiksha, след като стату-
тът на Singaraja IKIP се промени на University of Education Ganesha (Undiksha) 
през 2006 г.

3. Institut Seni Indonesia Denspasar
Основан през 1967 г., Институт Seni Indonesia Denpasar (Индонезийски 

институт по изкуствата, Денпасар) е публична институция за висше обра-
зование с нестопанска цел, разположена в градската среда на големия град в 
Бали - Денпасар (население от 500 000 до 1 000 000 жители). Официално 
признат от Министерство на научните изследвания и технологиите и На-
ционалната агенция за научни изследвания и иновации на Република Индоне-
зия, Institut Seni Indonesia Denpasar (ISI Denpasar) е малък, с обхват на записване 
около 2000-2 999 студенти. 

Institut Seni Indonesia Denpasar (ISI Denpasar) предлага курсове и програми, 
водещи до официално признати степени на висше образование - бакалавър-
ски и магистърски степени в няколко области на обучение. Тази 53-годишна 
институция за висше образование в Индонезия има селективна политика за 
прием въз основа на приемни изпити и минали академични резултати и оцен-
ки на студентите. Диапазонът на прием е 70-80%, което прави тази индо-
незийска организация за висше образование селективна институция. Чуж-
дестранните студенти са добре дошли да кандидатстват за прием. 






