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Д
ърветата, 
отрупани с 
цветчета, и 
ефирният дъжд 
от техните 
листенца всяка 
година носят 

усещане за промяна, а с него и 
нови надежди. Тази пролет обаче 
чувството за пробуждане като че 
ли е по-осезаемо от преди. 
Макар и бъдещето все още да е 
несигурно, мнозина от вас ще си 
позволят за първи път от миналия 
март да мечтаят по-смело и да не 
правят компромиси относно 
образованието си. 

От екипа на списанието 
искахме да отразим тази промяна 
във всеобщото съзнание, затова и 
в настоящия брой ви представяме 
най-разнообразни възможности. 
Сравняваме таксите в 
държавните университети из 
цяла Европа, но и отделяме 
специално внимание на учебните 
дестинации Великобритания, 
Нидерландия, Франция и 

Ирландия. За тези от вас, които се интересуват от японска култура, сме 
подготвили статии както за езиковите сертификати по японски, така и за 
висшето образование в Страната на изгряващото слънце.

На фокус поставяме сферите на педагогиката и финансите, които 
продължават да доказват своята перспективност в световен мащаб. Говорим и 
за МBA програмите, привличащи интереса на все повече българи, които желаят 
да заемат високи позиции в корпоративния свят. В рубриката Звезден час пък 
обръщаме поглед към опита на Владо Михайлов, който доказва, че няма 
граници пред хората, отдали се на това, което обичат. 

Приятно четене!

Жени Янева 
редактор
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Защо избра да учиш в чужбина и 
кое те накара да избереш Вели-
кобритания и в частност Шот-
ландия като образователна дес-
тинация?

Когато кандидатствах знаех, че 
искам да се занимавам с органична 
химия, в частност медицинска хи-
мия. След проучвания и разговори 
установих, че в България лабора-
торната база за моята специал-
ност е много малка, а химията е 
скъпо удоволствие. Едни от 
най-високо ранкираните универси-
тети спрямо химията и науката 
като цяло бяха във Великобритания 
и затова отправих поглед натам. 
Финансовият аспект за мен беше 
важен, затова кандидатствах в 
Шотлания, където SAAS спонсори-
ра годишната такса от 1800 паун-
да на университета за европейски 
студенти, докато в Англия тряб-

...
"Надявам се, като приключа да обикалям света,  
да се върна в България  
и да създам място за изследователска дейност"

Маргарита Чалгънова,
21 години от София. В момента уча в Университета „Сейнт Андрюс“ в 
Шотландия със специалност химия и химия в медицината с интегриран 
магистър. Завършила съм Софийска математическа гимназия (СМГ).

университета. Това наистина обо-
гати представата ми за бъдещето. 
Интересен факт: за патентен ад-
вокат се иска научно висше образо-
вание като химия, а не право, и 
всъщност това се оказа една от 
най-добре платените и желани спе-
циалности във Великобритания за 
завършили химия.

Как се спря на конкретния уни-
верситет, кои бяха критериите 
ти за избор? Гледа ли световни-
те и европейски класации? 

Ръководех се и от световните, и 
от европейските класации, но кога-
то твърдо бях избрала Великобри-
тания, гледах по-скоро техните 
класации. Даже за 2020 г. Сейнт 
Андрюс надмина Оксфорд в общата 
класация. Всъщност, оказа се, че 
малко университети имат меди-
цинска химия като специалност във 
Великобритания, Сейнт Андрюс 
беше един от тях. Критериите ми 
за избор бяха да има добра химична 
база и при възможност да не тряб-
ва да тегля заем. Аз кандидатствах 
с консултантска фирма, според коя-
то вероятността да ме приемат 

интервю на Десислава Пенчева

ваше да тегля заем от 9000 па-
унда годишно. 

Как избра специалността, коя-
то да учиш? Беше ли запозна-
та с кариерните възможности 
след завършване на тази спе-
циалност?

До началото на гимназията се 
гласих да уча за архитект, но от 
момента, в който се присъединих 
към състезателната школа по 
химия, осъзнах, че химията е мое-
то призвание.  Избрах медицинска 
химия, защото тя се занимва с 
изобретяването на лекарства. Тя 
се занимава с измислянето на ак-
тивното вещество в хапчето, в 
разработката на химиотерапии 
и т.н. Не бях обширно запозната 
с пълния спектър от кариерни 
възможности, но знаех, че исках 
да съм на първа линия, когато 
става въпрос за иновация, с цел 
подобряването на нечий живот. 
Сега, когато съм трети курс и за-
почвам да се интересувам повече 
за развитието си след универси-
тета, посещавам всякакви кари-
ерни събития, организирани от 
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Критериите ми за 
избор бяха да има 

добра химична 
база и при 

възможност да не 
трябва да тегля 

заем

която е пълна с всякакви такива събития. Така че много бързо след пър-
вата вечер си намираш обкръжение и се познаваш с почти всички 200 
човека в общежитието. Освен това съществуват около 60 универси-
тетски клуба, а аз първата година бях част от клуба по стрелба с лък, 
езда, аржентинско танго, кендо и спортна стрелба с въздушна пушка. 
Така че наистина много бързо си намираш място, занимания и интереси, 
а и всички хора бяха толкова мили и подкрепящи! 

Оправдават ли се очакванията ти до момента?
Сейнт Андрюс е далеч по-добър, отколкото очаквах. Научавам изклю-

чително много, но освен това атмосферата е уникална: дали е заради 
морето или чистия въздух, или милото отношение и възможностите за 
създаване на приятелства и кариера - не мога да кажа.

Знам обаче, че благодарение на този университет страстта ми към 
химията се увеличи,  научих се какво значи да даваш всичко от себе си за 
това, което обичаш. За три години успях да: стана президент на танго 
обществото, да бъда част от отбора на Сейнт Андрюс за международ-
но състезание по синтетична биология iGEM и да разработвам проект 
за него цяло лято в университета, да представя този проект в Бостън, 
да отида на бал (поради някаква причина в Сейнт Андрюс баловете са 
почти на дневен ред), да вляза в Северно море по изгрев слънце и да ме 
приемат за едногодишен стаж в F. Hoffmann - La Roche (Базел, Швейца-
рия).

Как протича учебният процес? Какви са преподавателите? 
Още от втората седмица там те хвърлят в лабораториите. Спом-

ням си, че моята първа лаборатория съвсем не мина гладко. Трябваше да 
сглобим система, чрез която да нагреем разтвор под рефлукс. Аз очаквах 
да ни покажат как да го направим, но не го направиха. Можете да си 
представите как аз, незнаеща наименованията на лабораторната тех-
ника на български, камо ли на английски, се опитвах да разчета инструк-

5

била много малка. Това ме амбицира и 
допълнително увеличи интереса ми 
към Сейнт Андрюс.

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

Бих казала, че най-трудното от 
процедурата беше събирането на 
документи и писането на добро мо-
тивационно писмо. Веднъж щом е 
направена условната оферта, му се 
вижда краят. При мен обаче почти 
всеки университет искаше различни 
документи: някои искаха предсрочни 
оценки, други тестове за интели-
гентност и после интервю, а трети 
само мотивационно писмо и препо-
ръка. 

Адаптира ли се бързо в новата 
среда?

При нас първата година те задъл-
жават да си в общежитие, което 
организира всякакви събития като 
отборни игри и филмови вечери, 
бордови игри и куизове, както и по-
черпки. Първата седмица е просло-
вутата „фрешърс уийк" и е седмица-
та преди да започнат лекциите, 
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циите, докато всички около мен знаеха какво правят. В края на деня успях да 
си свърша задачата с помощ от демонстраторите, но определено това 
послужи за добър урок - следващият път освен че прочетох всичко предва-
рително, си намерих и снимки на оборудването, за да знам какво търся. Ми-
сля, че това показа реално колко практичната подготовка липсва в Бълга-
рия, в сравнение с гимназиите във Великобритания.

Преподавателите са уникални. Правят всичко възможно да ви снабдят с 
материали, отговарят на имейли дори през нощите и ако имаш проблем са 
готови да помогнат. Освен чисто като лектори и изледователи, всеки един 
от тях има и друга длъжност, примерно като „отговорник за менталното 
здраве“, при когото можеш да отидеш за съвет. Също така, често се случва 
да си харесаш лектор, както и това, което разработва, и да се разберете 
да работиш за него лятото платено, стига комисията да отпусне финанси-
ране. 

Един обичаен ден през втората година протича така: от 9 до 12 лекции, 
от 12 до 13 обяд, от 14-17 лаборатория, от 17-21 в библиотеката. Лекциите 
винаги са по 60 мин, никога не започват преди 9 часа и винаги има и онлайн 
запис. Интересен факт е, че в един предмет лекторите се сменят на някол-
ко седмици. Това е така, тъй като всички преподават това, в което са 
най-добри. Така, до 3-тата година, познаваш вече всички лектори във факул-
тета. Седмица 6 от семестъра е неучебна с цел да наваксаш всичко до този 
момент, много хора я използват и за пътуване. Изпитните сесии са къси и 
интензивни: имаш 1 седмица за подготовка между края на лекциите и преди 
началото на сесията, а после самата сесия продължава 2 седмици (обичайно: 
1-ви– 18-ти декември), затова пък зимната ваканция е цял месец.

Как е организиран процесът на обучение в момента на световната 
пандемия от Covid-19? 

Първият семестър тази година имахме три пъти по 4-часови лаборато-
рии седмично, което беше далеч повече от някои други университети. Бяхме 
в много малки групи, за да сме един човек на два квадратни метра, както и 
количеството експерименти беше значително по-малко спрямо това, което 
принципно се очаква в трета година. Въпреки това, пак имахме практична 
работа, което беше важното. Лекциите ни бяха записани предварително и 
ги пускаха всяка седмица. А упражнения пак си имахме, но онлайн през Teams 
MS. Изпитите ни бяха онлайн, като имахме право да си използваме записки-
те, но ти дават толкова много задачи за решаване, че реално нямаш време 
да се консултираш с никакви материали. 

Знам обаче, че 
благодарение на 
този университет 
страстта ми към 

химията се 
увеличи,  научих 

се какво значи да 
даваш всичко от 
себе си за това, 
което обичаш

Как биват оценявани студенти-
те (чрез проекти, изпити, кур-
сови работи, изпит в края на се-
местъра)?

Бакалавърът в Шотландия е 4 
години, като оценките от първите 
две не влизат в дипломата. Учебни-
ят процес е съставен от 3 части: 
лекции, туториали (теоретични 
упражнения) и лаборатории. След 
всяка лаборатория имаш да пишеш 
доклад, в който анализираш резул-
татите си. За теоретичните уп-
ражения ти дават задачи да ре-
шиш предварително, след което се 
събирате група от 5-6 човека при 
един лектор и ги разисквате. Оцен-
ката на един предмет се формира 
от докладите, упражненията и из-
пита - това беше структурата 
първите две години. След трета-
та година (ако имаш оценки над оп-
ределен праг) влизате в „онърс“ 
програмата, където предметите 
се разделят на чисто теоретични 
и чисто практични.

След завършване имаш ли наме-
рение да се върнеш в България?

Веднага след като завърша - не. 
Засега искам да направя и една док-
торантура и после да поработя 
малко навън. За жалост такава из-
следователска дейност, в каквато 
аз искам да участвам, няма в Бълга-
рия. Но се надявам като приключа 
да обикалям света, да се върна и да 
създам такова място. Не знам как 
още, но не виждам защо да е невъз-
можно. 
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Международното училище в 
Шафхаузен (ISSH) е основано 
през 1999 г. и е място, където 
учениците се чувстват като 

у дома. Намира се в северната част на 
Швейцария, на 35 минути от летището 
в Цюрих. Шафхаузен е малък, безопасен и 
очарователен град с население от 36 
000 души и има какво да предложи на 
учениците и техните семейства.

В училището ни се обучават 250 уче-
ници от над 40 националности, работим 
както с малки деца на 3 месеца, така и с 
по-големи ученици, завършили нашата 
дипломна програма. Това разнообразие 
от култури, езици, религии и преживява-
ния създава среда за учене и живот, коя-
то е изключително богата на перспек-
тиви. Тук грижите и уважението един 
към друг са от основно значение. В до-
пълнение към своите международни уче-
ници, в ISSH се обучават и много ученици 
от Швейцария, които оценяват между-
народния опит в училището.

Обучение
Нашите учители са добре квалифици-

рани, опитни, силно ентусиазирани и 
страстни по отношение на предмети-
те, по които преподават, и училищния 
опит като цяло. Те подкрепят изцяло 
девиза на училището „Всеки ум има свой 
собствен метод“ (Ралф Уолдо Емерсън) и 
заедно разработиха основните ценнос-
ти на ISSH:

 ■ БЪДЕТЕ УНИКАЛНИ
 ■ ПОСТИГАЙТЕ  
ВАШИЯ ПОТЕНЦИАЛ

 ■ ПОЕМЕТЕ ОТГОВОРНОСТ

Малките групи от класове, средно 12 
ученици, позволяват повече време за ин-
дивидуално внимание, което дава въз-
можност на нашия персонал да изгради 
силни взаимоотношения с всеки ученик и 
да отговори на различните им нужди.

Оборудване
Съоръженията в ISSH са първокласни. 

Класните стаи, лабораториите, медий-
ните центрове, спортните и културни 
обекти са оборудвани с най-новите тех-
нологии. Класните стаи са просторни и 
приветливи и напълно оборудвани с пре-
носими компютри и iPad-и за използване 
от учениците. В кампуса и в околната 

Всеки ум има свой  
собствен метод 

International School оf Schaffhausen

International School of Schaffhausen
www.issh.ch

общност на Шафхаузен има отлични спортни съоръжения. Просторните площи включ-
ват настилки за всякакви метеорологични условия и добре оборудвана фитнес зала. Ла-
бораториите по биология, физика и химия подпомагат практическите експерименти.

IB Diploma 
Като IB училище, ISSH има дългогодишна история с международните бакалавърски 

програми, които ще отворят врати за университети по целия свят. Двугодишната 
програма IB Diploma е призната за една от водещите образователни програми в света и 
е призната от над 60 страни. IB е създаден, за да отговори на нуждите на чуждестранни 
студенти, както на майчин език, така и на английски език.

Учениците могат да избират предмети от редица алтернативи, като осигуряват 
широчина на знанията, така че техните възможности да бъдат отворени при избора на 
подходящия университет или професионална кариера по-късно.

Завършилите IB диплома развиват уменията и нагласите, необходими им както за ака-
демичен, така и за личен успех. Тяхното разбиране на езици, култури и изследване на гло-
бално значими идеи и проблеми ги кара да се открояват от другите ученици. 

Дипломата IB отваря вратите за университетите по целия свят и се фокусира върху 
развитието на целия човек чрез едно от основните изисквания, наречено CAS (креатив-
ност, активност, услуга). CAS насърчава студентите да се занимават с артистични 
занимания, спорт и общественополезна дейност, като по този начин повишава тяхната 
оценка за живота извън академичната арена.
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С
ъвместна програма между два университета представлява учебна дейност, най-често препода-
вана на чужд език, която води до получаване на двойна диплома (диплома и от двата университе-
та). В България 22 университета имат съвместни програми, общо 88 на брой. В таблицата 
по-долу може да видите някои от по-известните програми на български университети, които 
имат договорени отношение предимно с европейски държави или САЩ. Първата съвместна про-

грама на български и чуждестранен университет (между Техническия университет в София и Технологичния 
институт в Карлсруе) е създадена още през 1990 г. и съществува и до днес. Най-престижната междуна-
родна диплома, която може да се получи в България, е от University of York, част от Russel Group, и един от 
топ британските университети. Съвместните програми за престижната образователна степен се пред-
лагат в партньорство с Нов български университет. Относно предлаганите специалности, по програми 
водещи до международни дипломи, те са разнообразни и варират от икономика и администрация до ком-
пютърни науки, информатика и туризъм.

СъвмеСтни  
програми 
между български и чуждестранни 
висши училища

Висше училище в 
България

Чуждестранно 
висше училище Държава Специалности Език на  

преподаване
Образова-
телна степен

Варненски свободен 
университет  
„Черноризец  
Храбър" 

BI Norwegian 
Business School Норвегия Икономика Английски Бакалавър

Висше военномор-
ско училище  
„Никола Йонков  
Вапцаров" - Варна

Американската 
военноморска 
академия

Университет в 
Артоа

САЩ

Франция

Военно дело

Логистика
Английски Бакалавър и 

магистър

Висше училище по 
мениджмънт - Варна

Cardiff Metropolitan 
University Великобритания

Мениджмънт; 
Бизнес  
Администрация;  
Софтуерни  
системи;  
Туризъм

Английски

Бакалавър, 
професиона-
лен бакалавър 
и магистър

Висше училище по 
мениджмънт - Варна

Business and Hotel 
Management 
School - 
Switzerland

Швейцария Хотелски  
мениджмънт Английски Професиона-

лен бакалавър
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Висше училище в 
България

Чуждестранно 
висше училище Държава Специалности Език на  

преподаване
Образова-
телна степен

Икономически  
университет –  
Варна 

Университет за 
приложни науки 
Вормс
 
Университет за 
приложни науки 
Сейнайоки

Германия
 
Финландия

Международен 
бизнес
 
Маркетинг

Английски Бакалавър 

Нов български  
университет -  
София

Университет на 
Урбино Карло Бо Италия Администрация 

и управление Английски Магистър 

Нов български  
университет –  
София 

University of York, 
CITY College Великобритания

Финанси и сче-
товодство;  
Мениджмънт; 
Маркетинг;  
Хотелиерство и 
туризъм

Английски Бакалавър и 
магистър 

Софийски  
университет  
„Св. Климент  
Охридски"

Университета в 
Лил

Университет в 
Нанси

Франция

Стопанско  
управление;  
Икономика

Политически 
науки

Френски;
 
български

Бакалавър, 
Магистър

Софийски  
университет  
„Св. Климент 
Охридски"

Университета в 
Женева Швейцария Филология Френски Магистър 

Технически  
университет –  
Габрово 

Висше училище 
по приложни 
науки  
Шмалкалден

Германия

Комуникационна 
и компютърна 
техника;  
Машинно  
инженерство;  
Общо  
инженерство

Английски Бакалавър

Технически  
университет -  
София

Специализирано 
Висше Училище 
Есен

Ото фон Герике 
Университет 
Магдебург

Технологичен 
Институт  
Карлсруе

Технически Уни-
верситет Бра-
уншвайг

Германия

Стопанско  
управление

Компютърни 
системи и тех-
нологии

Стопанска ин-
форматика

Общо  
инженерство

Индустриален 
мениджмънт

Немски Бакалавър, 
Магистър

Университет за 
национално и  
световно  
стопанство –  
София 

Nottingham Trent 
University

University of 
International 
Studies of Rome

Великобритания

Италия

European Business 
аnd Finance

International 
Business

Английски Магистър 

Университет по 
архитектура,  
строителство и 
геодезия - София

Технически  
университет –  
Виена 

Австрия Транспортно 
строителство 

Немски;  
английски Магистър 

Химикотехнологи-
чен и металургичен 
университет -  
София

Технически уни-
верситет Хам-
бург

Ото фон Герике 
университет, 
Магдебург

Германия Химично  
инженерство

Немски;  
български

Бакалавър и 
магистър
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материал на Жени Янева

Сертификатът за владееНе На 
япоНСки език JLPT 

Я
понският е източ-
ноазиатски език, 
говорен от около 
128 милиона души по 
цял свят. Лингвис-
тиката го класифи-
цира като част от 

японо-рюкюското семейство, като 
още се спори дали е обвързан със 
заобикалящите го езици, или е изо-
лиран. Едно обаче е ясно – японски-
ят е изключително труден за усво-
яване дори от хората, които вече 
имат добри познания по китайски и 
корейски например.
Въпреки това българските ученици 
винаги са имали интерес към този 
източен език поради популярност-
та на японската поп култура у нас. 
Паралелките с изучаването му и 
частните школи открай време се 
радват на стотици кандидати. А 
благодарение на достъпа до мате-
риали за самоподготовка в интер-
нет има и много хора, които се оп-
итват сами да овладеят езика 
вкъщи. Ако учите японски или има-
те интерес да започнете, трябва 
да се замислите и за вземането на 
сертификат, който със сигурност 
ще ви бъде от помощ при канди-
датстването за университети, 
обменни програми и дори някои про-
фесии.

Какво е JLPT и защо е хубаво да 
го имате?
Japanese Language Proficiency Test (на-
кратко JLPT) е най-големият изпит 
за владеене на японски език в света. 
Претърпява няколко промени във 
формата след създаването си, като 
най-новата е от юли 2010 година и е 
въведена с цел тестът да дава 
по-добра представа за комуника-
ционните способности на полагащи-

те го. Хубавото на този сертификат е, че никога не изтича – това важи дори 
за резултатите от стария JLPT до 2009 година. Въпреки това компаниите и 
образователните институции, които изискват теста от кандидатите си, 
понякога сами определят срок на давност. 
Притежаването на сертификат за владеене на японски може да ви донесе мно-
го предимства при пътуването и дори при имиграцията в държавата. Но дори 
тези неща да не влизат в бъдещите ви планове, подготовката за JLPT може 
значително да подобри знанията ви по езика, като ви носи мотивация по всяка 
стъпка от овладяването му. 

Какъв е форматът на JLPT?
Изпитът се състои от пет нива – N1, N2, N3, N4 и N5, като N1 е най-високото, а 
N5 – най-ниското. Компонентите са сходни за всички тестове – слушане, лекси-
ка, граматика и четене, но са групирани различно и продължителността на от-
делните модули става по-дълга с увеличаването на трудността на изпита. 
Максималният брой точки за всяко ниво е 180, като слушането винаги носи 60. 
Останалите секции са по 60 (ако са разделени на четене и на граматика и лекси-
ка) или общо 120 (ако са обединени). В таблицата можете да видите както моду-
лите на всеки тест, така и колко точки биха ви били нужни, за да ги вземете.

На какви знания съответства всяко от петте нива?
N1 – Напреднало ниво: способността да разбирате японски език, използван в 
най-различни ситуации.
Можете да четете логически сложни и абстрактни текстове на най-различни 
теми и в най-различни медийни формати, както и да прониквате в съдържание-
то и структурите им. Също така разбирате перфектно разговори, новинар-
ски репортажи и лекции, изнесени с естествена скорост на говорене в голямо 
разнообразие от условия. Можете да долавяте и най-малките детайли в разго-
ворните ситуации.
N2 – Средно напреднало ниво: способността да разбирате до известна степен 
японски език, използван в ежедневни ситуации и при различни обстоятелства.
Разбирате ясно написани материали на различни теми – статии и коментари 
във вестници и списания, прости критики и т.н. Способни сте да четете лите-
ратурни произведения на общи теми и да се досещате за намеренията на ав-
торите им. Можете да следите разговори и новинарски репортажи, изказани с 
почти естествена скорост. Също така долавяте детайли в устната реч като 
взаимоотношенията между участващите хора.
N3 – Средно ниво: способността да разбирате до известна степен японски 
език, използван в ежедневни ситуации.
Схващате писмени материали със специфично съдържание, засягащо теми от 
ежедневието. Освен това възприемате обобщена информация като заглавия 
във вестници. Способни сте да четете по-трудни текстове и да долавяте 
основните им идеи, ако дадени фрази са налице. В състояние сте и да разбира-
те прости разговори, изговаряни с почти естествена скорост, и обикновено 
умеете да определяте връзките между участващите хора.
N4 – Основно ниво: способността да разбирате основен японски.
Четете и разбирате пасажи на познати ежедневни теми, написани с основен 
речник и често срещани канджи. Също така сте в състояние да проследявате 
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требности, ще трябва да се запознаете с условията за провеждане на теста 
за вас, след което да предоставите два формуляра – регистрационния, както и 
такъв с информация за медицинското ви състояние.
Други необходими неща за записването са сканирана снимка, декларация за съ-
гласие за обработка на лични данни, както и сканирано копие на платежното 
нареждане. 
Всички подчертани документи могат да бъдат намерени на уебсайта на Со-
фийския университет. Най-добре обаче изчакайте следващото официално 
обявление, преди да попълвате и пращате каквото и да било, защото може да 
има промяна в изискваните формуляри. 

Как мога да се подготвя за JLPT?
Сайтът на JLPT предоставя множество ресурси за самоподготовка. Макар и 
част от тях да са платени, цените им са сравнително достъпни. На следните 
линкове можете да намерите някои от най-полезните материали:

 ■ www.jlpt.jp/e/about/candolist.html - На този адрес ще откриете спи-
съци, чрез които сами да оцените уменията си по японски.

 ■ www.jlpt.jp/e/samples/forlearners.html - Тук можете да се пробвате 
да отговорите на примерни въпроси от всяко ниво на изпита.

 ■ www.jlpt.jp/e/reference/books.html - На тази страни-
ца ще намерите книги за самоподготовка, съобразе-
ни с нужните знания за всяко от петте нива на JLPT.

В България подготвителни курсове се предлагат от Международна фондация 
„Св.св. Кирил и Методий“, както и от школата „Агора София“. Разбира се, необхо-
димите умения можете да придобиете и в паралелките с японски език в 18. СУ и 
138. СУЗИЕ или в катедрата по Японистика на Софийския университет.

Как да получа и използвам сертификата си?
Резултатите от юлския тест узнавате в началото на октомври, а от декем-
врийския тест в началото на март чрез Софийския университет. Ако не разпо-
лагате с оценката си до края на обявения срок, можете сами да се свържете с 
катедрата по Японистика на телефон (02) 9308 200 или факс (02) 9460 255. 
Обърнете внимание, че пандемията от COVID-19 може да причини забавяне с 
обработката на резултатите или да доведе до отмяната на изпита, както 
стана през декември 2020 г.

Ниво Секции, продължителност и оценяване

N1  
(за сертификат 
– 100/180 точки)

Четене, граматика и лексика (110 мину-
ти) – 120 точки; четенето се оценява 
отделно; за да бъде издържан моду-
лът, са необходими минимум 19/60 
точки на четенето и минимум 19/60 на 
граматиката и лексиката

Слушане  
(60 минути) –  
60 точки
За минаване – 
19/60

N2  
(за сертификат 
– 90/180 точки)

Четене, граматика и лексика (105 мину-
ти) – 120 точки; четенето се оценява 
отделно; за да бъде издържан моду-
лът, са необходими минимум 19/60 
точки на четенето и 19/60 на грама-
тиката и лексиката

Слушане  
(50 минути) –  
60 точки
За минаване – 
19/60

N3  
(за сертификат 
– 95/180 точки)

Лексика (30 минути) – лексиката в N3 е 
отделен модул, но се оценява заедно с 
граматиката както при N1 и N2 (19/60 
за минаване)

Слушане  
(40 минути) – 
60 точки
За минаване – 
19/60

Граматика и четене (70 минути) – ма-
кар и тук четенето да е групирано с 
граматиката, то отново се оценява 
отделно (19/60 за минаване)

N4  
(за сертификат 
– 90/180 точки)

Лексика (30 минути) Слушане  
(35 минути) – 
60 точки
За минаване – 
19/60

Граматика и четене (60 минути)
Двата модула се оценяват заедно. За 
вземането им са нужни най-малко 
38/120 точки

N5  
(за сертификат 
– 80/180 точки)

Лексика (25 минути) Слушане 
(30 минути) – 
60 точки
За минаване – 
19/60

Граматика и четене (50 минути)
Двата модула се оценяват заедно. За 
вземането им са нужни най-малко 
38/120 точки

съдържанието на разговори от еже-
дневието при условие, че се говори 
бавно.
N5 – Начинаещо ниво: способността 
да разбирате някакъв основен японски.
Четете и разбирате често срещани 
изрази и изречения, написани със срич-
ковите писмени системи хирагана и 
катакана, както и с някои основни 
канджи. Можете да възприемате 
ключовата информация от кратки 
разговори на теми от ежедневието, 
в които участниците говорят бавно.

Каква е таксата за явяване  
на JLPT?
Таксите са ниски, в сравнение с тези 
за други езикови сертификати. Спо-
ред последната качена информация 
на сайта на СУ, явяването на ниво N1 
струва 60 лева, на N2 и N3 – 50 лева, а 
на N4 и N5 – 25 лева.

Колко често се провежда JLPT?
Изпитът се състои два пъти годиш-
но. Датите за 2021 г. са 4. юли и 5. де-
кември, но е възможно да подлежат на 
промени спрямо развитието на епи-
демичната ситуация в България и по 
света.

Как да се регистрирам за JLPT?
С оглед на извънредната епидемична 
ситуация, последния път документи-
те за записване са се предавали он-
лайн. Ако приемем, че и за следващия 
изпит ще е така, ще трябва да по-
пълните регистрационен формуляр 
съгласно изискванията, описани в ин-
струкцията за теста. След това ще 
е нужно да подпишете, сканирате и 
изпратите документа на адрес jlpt@
admin.uni-sofia.bg. 
Ако сте кандидат със специални по-
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Атрактивни възможности за 
висше образование в Страната 
на изгряващото слънце

Разкажете ни малко повече за системата на висшето образование в 
Япония.
   В Япония висшето образование започва след задължително 12-годишно 
обучение в училище. Според предлаганите програми и продължителността на 
обучението, висшите учебни заведения се разделят на следните видове: Junior 
College, Professional College, Technical College, University и Graduate School. 
Най-голяма е групата на университетите, като към момента  техният брой е 
около 800, от които повече от 80% са частни, а само 20%  – държавни. 
Програмите на обучение са предимно на японски език. Някои университети 
работят в сътрудничество с езикови училища или имат собствени центрове за 
преподаване на японски език за чужденци, където бъдещите чуждестранни 
студенти могат да се подготвят за полагане на изпит за езиков сертификат по 
японски, необходим за кандидатстване в университет или за постъпване на 
работа.

Предлагат ли се бакалавърски и магистърски програми с обучение на 
английски език? 

През последните няколко години във връзка с политиката на правител-
ството за популяризирането на Япония като учебна дестинация броят на 
учебните програми на английски език на ниво бакалавър и магистър се уве-
личава. Японският език обаче остава задължителна част от програмата 
на обучение на университетите. Бакалавърските програми на английски 

Увеличава се 
броят на 

бакалавърските и 
магистърските 
програми на 

английски език
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ника, материали и градивни еле-
менти, енергия, дизайн и производ-
ство, роботика, йоника и 
управление, електронни прибори и 
устройства, комуникации, задвиж-
ващи механизми, електромагнети-
ка и електронни схеми.

Завършилите бакалавърска, ма-
гистърска или докторска програма 
в KUAS могат да се похвалят със  
солидни знания, подготовка и спе-
циализация в сферите електрома-
шинно инженерство и мехатрони-
ка, и се реализират професионално 
не само в Япония, но и в целия свят.

Какви са необходимите докумен-
ти за кандидатстване? 

За кандидатстване в бакалавър-
ска или магистърска програма на 
английски език освен езиков серти-
фикат по английски и диплома за 
средно образование (или съответ-
но за бакалавърска степен) се изис-
кват още мотивационно есе, пре-
поръка от преподавател, 
академична справка (ако към момен-
та на кандидатстване нямате все 
още диплома). Документи за учас-
тие в извънкласни дейности както 
и CV също често присъстват в из-
искванията на университетите. 
Някои магистърски програми пре-
поръчват кандидатите да прите-
жават сертификат GRE или GMAT. 
Владеенето на японски език на на-
чално ниво не винаги е задължи-
телно, преди да започнете обуче-
ние, но е препоръчително. Два са 
основните сертификатни изпити 
за владеене на японски език: JPLT и 
JPE. В България изпитът JPLT се 
провежда веднъж годишно – през 
декември. Учебната година в уни-

Японският език е 
задължителна 

част от 
програмата на 

обучение в 
унивеситетите

език са с продължителност от 3 
или 4 години, а магистърските – до 
2 години. 

Как е организирано обучението в 
специалностите на английски? 

В голяма част от частните 
университети е широко застъпен 
моделът на програмите Liberal 
Arts, взаимствани от САЩ и дру-
ги западни страни. Основната 
особеност на този тип програми 
е, че на студентите се дава въз-
можност до известна степен 
сами да избират дисциплините и 
предметите, които ще изучават 
по време на следването. Обикно-
вено се предлагат една или някол-
ко специалиазации в рамките на 
една бакалавърска програма 
Liberal Arts като за пълния 4-годи-
шен курс на обучение студенти-

те избират т.нар. 
major и minor предме-
ти. 

В какви сфери на обу-
чение се предлагат 
специалности на  
английски език?

Въпреки че програ-
мите на обучение, кои-
то се преподават из-
цяло на английски език, 
все още са малко, сту-
денти с разностранни 
интереси могат да из-
бират най-различни 
варианти. Така напри-
мер бакалавърските 
програми Liberal Arts на 

университетите: Ritsumeikan, iCLA 
Yamanashi Gakuin и Ritsumeikan Asia 
Pacific University предлагат специа-
лизации като Global Business and 
Economics, Political Science, 
Interdisciplinary Studies, Japan 
Studies, Asia Pacific Studies, 
International Management, 
International Relations, Global Studies, 
Information Systems Science и др. В 
рамките на всяка специализация 
има отделни курсове, сред които 
японска култура и обичаи, анима-
ция, японски театър и кино, япон-
ска калиграфия и други дисциплини, 
свързани пряко с японската култу-
ра. Освен хуманитарни специално-
сти, Kyoto University of Advanced 
Science е единственият в Япония, 
който предлага бакалавърска и ма-
гистърска програма по инжене-
рество изцяло на английски език.  
Програмите на обучение в KUAS 
покриват над 13 различни сфери от 
инженерната наука, а именно: меха-



верситетите в Япония започва през април или сеп-
тември. Подаването на документите става няколко 
месеца до година преди започване на съответната 
учебна програма. Въпреки че за пътуване до Япония в 
рамките на 90 дни не е необходима виза, за обучение 
студентите от България е необходимо да кандидат-
стват за студентска виза.

Какви са таксите за обучение в университетите, 
които предлагат програми на английски език? 

Годишните такси за обучение в университетите, 
които предлагат програми на английски език, варират 
между 1 200 000 и 1 700 000 японски йени (или между 
12 000 и 16 000 щатски долара). Освен таксата за 
обучение, университетите изискват студентите в 
първи курс да живеят в общежитията на университе-
та, като освен настаняването, в някои случаи такса-
та включва и изхранване.  

Предлагат ли се стипендии за обучението и какви 
са критериите за отпускането им? 

За кандидати с отлични академични резултати, ос-
вен правителствените програми за обмен на студен-
ти, отделни университети предлагат частични (35%) 
или пълни (100%) стипендии. Изискванията за участие 
в конкурсите за стипендии най-често са отличен ус-
пех, участие в извънкласни дейности, отделно моти-
вационно писмо и интервю. По време на интервюто за 
стипендия кандидатите имат възможност да пред-
ставят себе си в най-добрата светлина като отгова-

с подкрепата на 

www.edlanta.com

рят на различни въпроси, свързани с мотивацията им 
за учене, избора на специалност и сфера на обучение, 
както и за бъдещите им планове след дипломиране.

Какви са разходите за живот в Страната на изгря-
ващото слънце?

Макар че издръжката на студент се определя стро-
го индивидуално от финансовите възможности на се-
мейството, в месечния бюджет трябва да се предви-
дят разходите за студентско настаняване (около 450 
щатски долара), както и за храна, консумативи, учебни 
пособия, джобни. По данни на University Students’ Life 
Survey средно около 900-1000 щатски долара на месец 
са необходими за издръжката на студент в Япония. До-
брата новина е, че чуждестранните студенти могат 
да кандидатстват за допълнително финансиране по 
програмата JASSO. Условието да получат правител-
ствена стипендия е да са студенти редовно обучение 
в японски университет и да се намират в Япония. Ос-
вен това, чуждестранните студенти в Япония имат 
право да работят до 28 часа седмично по време на 
обучението си и до 8 часа на ден през ваканциите, при 
условие, че работата не пречи на обучението им, а па-
рите, които получават се използват за подпомагане на 
издръжката им по време на следването в Япония.

Чуждестранните студенти в 
Япония имат право да 

работят до 28 часа седмично 
по време на обучението си
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Бакалавърски и 
магистърски стипендии на 
Griffith University за доБри 
постижения

Краен срок:  
16. април/6. август 2021 (ежегоден)

Размер на стипендиите:  
50% от стойността на таксите за 
обучение за цялата продължител-
ност на програмата 

Описание:
Университетът Griffith в Австралия 
предоставя щедра стипендия за 
студенти със забележителни по-
стижения, кандидатстващи за бака-
лавърски и магистърски програми.

Изисквания:
 ■ да сте гражданин на дър-
жава, която не е Австра-
лия или Нова Зеландия;

 ■ да имате успех, еквивалентен на 
5.5 от 7-точковата австралийска 
скала за оценяване. За български 
кандидати това означава ди-
плома с минимална оценка 4.60;

 ■ да сте кандидатствали в 
Griffith University преди край-
ния срок за стипендията;

 ■ да покривате изискванията за 
владеене на английски език;

 ■ да имате намерение да започнете 
следването си през първия, втория 
или третия триместър на 2021 г.

Как се кандидатства:
Трябва да кандидатствате за бака-
лавърска или магистърска програма в 
Griffith University преди 16. април 2021 
г. (за втория триместър) и преди 6. 
август 2021 г. (за третия). След това 
допълннително да изпратите акаде-
мична справка и мотивационно пис-
мо, в което обяснявате защо желае-
те да получите стипендия. 

За повече информация:  
www.griffith.edu.au/international/
scholarships-finance/scholarships/
griffith-remarkable-scholarship

стипендии за магистърски 
програми на Уелс за 
междУнародни стУденти 

Краен срок: 
20. юни 2021 г.

Размер на стипендиите: 
всяка от 24-те стипендии е на 
стойност 10 000 паунда, които да 
покрият част от таксите за обуче-
ние за една година от магистърска 
програма.

Описание:
Глобалната програма на Уелс за след-
дипломни стипендии предлага на 24 
отличили се международни студенти 
финансови средства, които да оти-
дат към редовната им магистърска 
програма в Уелс.
Стипендиите се финансират от Гло-
балната програма на Уелс - парт-
ньорство между уелското правител-
ство, университетите в Уелс, 
Британския съвет и HEFCW.

Изисквания:
 ■ да сте кандидатствали за място 
в магистърска програма в един 
от следните университети: 
Aberystwyth University, Bangor 
University, Cardiff University, Cardiff 
Metropolitan University, Swansea 
University, University of South Wales, 
University of Wales Trinity St David, 
Wrexham Glyndwr University;

 ■ да имате намерения да започне-
те обучението си през 2021 г.;

 ■ да сте гражданин на Европейския 
съюз, САЩ, Индия или Виетнам.

Как се кандидатства:
За да имате шанс да получите сти-
пендия, трябва първо да подадете 
документи в желания от вас универ-
ситет, след което да включите но-
мера на тази кандидатура към канди-
датурата си за стипендията. 
Цялата нужна информация трябва да 
изпратите онлайн не по-късно от 
23:59 ч. на 20. юни 2021 г.

За повече информация: 
www.studyinwales.ac.uk/global-wales-
postgraduate-scholarship

магистърски стипендии 
„иди, Учи и се върни“ на  
тУк-там 

Краен срок:  
05. юни 2021 г.

Размер на стипендиите:  
10 000 лева

Описание:
Фондът за стипендии “Иди, учи и се 
върни” на Тук-Там подкрепя мотивирани 
българи да следват магистратура в 
чуждестранен университет и след 
това да приложат наученото в Бълга-
рия.

Изисквания:
 ■ да имате българско гражданство;
 ■ да сте придобили бакалавърска/
магистърска степен между 1. 
януари 2016 г. и 31. юли 2021 г.;

 ■ да сте стартирали процес за канди-
датстване в магистърска програма 
в чуждестранен университет;

 ■ да имате високо ниво на вла-
деене (B2) на езика, на който 
ще се провежда обучението.

Как се кандидатства:
За да вземете участие в конкурса, 
трябва да попълните апликационен 
формуляр и да приложите автобиогра-
фия и мотивационно писмо до 23:59 на 
4 юни 2021 г. Мотивационното писмо 
трябва да е до 500 думи и да отговаря 
на въпросите:

 ■ Защо искам да уча тази специ-
алност в този университет?

 ■ Защо искам да се завърна в Бъл-
гария след завършването си?

 ■ Как смятам да прилагам на-
ученото в България?

За повече информация: 
https://tuk-tam.bg/fund/candidates 
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Какво е педагогиката в 
конкретика?

„Педагогика“ е социална наука, която из-
следва същността, закономерностите, 
тенденциите и перспективите на разви-
тието на педагогическия процес. Тя е наука 
за обучението и образованието на детето, 
и представлява съвкупност от научни по-
знания, организирани в система и проверени 
в практиката. Тя е съвкупност от законо-
мерности, принципи, методи, форми, сред-
ства и процедури за реализация на учеб-
но-възпитателната дейност. Целта на 
педагогиката е с научни методи и средства, 
а така също и по пътя не експериментира-
нето, да разработва теория за формиране-
то на човешката личност. В контекста на 
учене цял живот (Life-long learning) се използ-
ва думата андрагогия за еквивалентния 
термин при възрастните.

Първите професионални учители веро-
ятно са се появили преди времената на 
древна Елада – все пак това е от най-ста-
рите и най-уважавани професии. До начало-
то на ХХ век в специализирания печат и пе-
дагогическите среди много остро се 
дискутира въпроса дали педагогиката е нау-
ка или изкуство. Спорът се разрешава като 
педагогиката твърдо се определя за наука, а 
педагогическата практика – възпитанието 
и обучението – се определят и като изку-
ство, поради творческия характер, който 
съдържат.

П
едагогиката е свързана с образова-
нието и конкретно с преподаването. 
Тя се учи в университета и е една 
много мащабна специалност, защото 
има редица подразделения. Въпреки 

всичко, педагогиката има скромен произход – 
идва от древногръцката дума paidagogos, което 
се превежда, като робът, който придружаваше 
децата в училище.
Но днес вече говорим не само за специалност, но 
и за цяло изкуство – на преподаването. Затова 
има и различни видове. Тя не е насочена задължи-
телно само към деца. Често е и към възрастни 
хора, независимо от етапа на живота, в който се 
намират. 

Педагогика

Образование и професия с кауза!

материал на Борислав Борисов
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Видове педагогика:
Науката педагогика е насочена 

най-вече към учителите и подго-
товка на учители. Ето защо като 
научна дисциплина, тя е задължи-
телна за педагогическите факулте-
ти и специалности с педагогическа 
правоспособност. Подготовката на 
специалисти в конкретно социално 
направление и научна област изис-
ква специализиране и на педагогиче-
ското познание. От педагогиката 
постепенно се обособяват различни 
видове специалности, като ние ще 
ви представим най-популярните, 
според избора на младите хора за 
влизане в университет:

Социална педагогика - сравнително 
млада специалност, която успешно 
навлиза в света на професиите и 
изключително адекватно отговаря 
на актуалните пазарни потребно-
сти. Макар и определена като нова, 
тя заема достойно своето място 
сред многообразието. Тя е ориенти-
рана към формирането на помагащи 
специалисти, които да извършват 
социално-възпитателна, психо-со-
циална и социално-педагогическа 
подкрепа на деца, възрастни, семей-
ства, групи и общности, както и 
изследователска и организационна 

ното и начално-училищното дет-
ство, подготвен за пълноценно ор-
ганизиране на целесъобразното 
педагогическо взаимодействие в 
детските групи в ОДЗ (ЦДГ, ПДГ, 
СДГ) и цялостния педагогически 
процес в началното училище. 

Предучилищна педагогика и чужд 
език - Завършилите специал-
ността са подготвени за педагог, 
детски учител, детски учител по 
чужд език, както и за преподавател 
в центрове за работа с деца и дет-
ски школи; педагог-психолог в обе-
динено детско заведение; препода-
вател в езикови центрове и школи; 
конкурсна административно-упра-
вленска длъжност; работа в инсти-
туциите за масова и художествена 
комуникация и в домове за деца, ли-
шени от родителски грижи

Начална училищна педагогика и 
чужд език – Завършилите имат 
професионални компетенции да уп-
ражняват професията на начален 
учител и учител по чужд език с деца 
от начална училищна възраст в 
държавни, общински, частни и про-
филирани учебни заведения, да про-
веждат чуждоезиково обучение по 
съответния чужд език, както и да 
се занимават с научноизследова-
телска и преподавателска работа. 
Завършилите специалността На-
чална училищна педагогика и чужд 

дейност в социалната сфера. За-
вършилите специалността прите-
жават следните компетенции: да 
реализират индивидуална социал-
но-педагогическа подкрепа; да во-
дят и работят с групи, семейства 
и общности; да работят в екип с 
други професионалисти; да се раз-
виват, усъвършенстват и квалифи-
цират чрез нагласи за професиона-
лизиране, супервизия и интервизия, 
продължаващо обучение. Завърши-
лите специалността се реализират 
в различните сфери на социалната 
практика и могат да заемат съот-
ветни длъжности, според нацио-
налния класификатор на професии-
те - социален педагог, социален 
работник, възпитател, педагог, 
специалист по социална работа и 
консултиране и др.

Предучилищна и начална училищна 
педагогика - Успешно завършилите 
обучението придобиват професио-
нална квалификация „детски и нача-
лен учител“. В специалността се 
подготвят широкопрофилни спе-
циалисти в областта на предучи-
лищната и началната училищна пе-
дагогика. Завършилият става 
експерт по детското развитие 
през периода на първоначалното 
изграждане и формиране на детска-
та личност (3-10-11 годишна въз-
раст), способен да подпомага по-
етапното й разгръщане съобразно 
закономерностите на предучилищ-
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език намират широка професионална реализация като: нача-
лен учител; учител по чужд език в началния етап на основна-
та степен на средното образование; учител-възпитател в 
начална училищна възраст; педагог-психолог в начална учи-
лищна възраст; ръководител и преподавател в центрове за 
работа с деца в детски школи и групи за дейности по инте-
реси; научна и научно-помощна длъжност; длъжност в дет-
ските отдели и институциите за масова и художествена 
комуникация; консултант-експерт в институции, в които се 
работи с деца от начална училищна възраст; в диагностични 
центрове; консултант и ръководител на деца от начална 
училищна възраст към държавни, общински и частни образо-
вателни институции.

Специална педагогика - подготвя педагози за работа с деца 
от ранна, предучилищна, начална училищна възраст и от 
прогимназиалния курс в специалните учебно-възпитателни и 
медико-социални заведения за възрастни индивиди с физиче-
ски и психически нарушения. Сред някои от длъжностите, 
които могат да се заемат след завършването на специал-
ността, са диагностик на развитието при слухови, речеви и 
комбинирани нарушения; педагог на деца с интелектуална 
недостатъчност в помощни детски градини; учител в по-
мощно училище І-ІV клас; специалист в дневните центрове за 
децата с интелектуална недостатъчност от предучилищна, 
начална и горна училищна възраст и дневните центрове за 
възрастни с интелектуална недостатъчност; учител на 
деца с множество увреждания; специалист по рехабилитация 
на възрастни зрително затруднени и други.

Най-добрите университети в  
България със специалност  
Педагогика“

На територията на България има множество педагоги-
чески факултети и колежи. Можем да посочим Софийския, 
Великотърновския, Тракийския в Стара Загора, Пловдив-
ския и Шуменския университети. 

Място Университет Град

1. Софийски университет  
„Св. Климент Охридски“ София

2. Пловдивски университет  
„Паисий Хилендарски“ Пловдив

2. Университет  
„Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас

3. Великотърновски университет 
„Св. св. Кирил и Методий“

Велико 
Търново

3. Тракийски университет Стара  
Загора

3. Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски“ Шумен

4. Бургаски свободен университет Бургас

5. Югозападен университет  
„Неофит Рилски“ 

Благоев-
град

6. Русенски университет  
„Ангел Кънчев“ Русе

Източник: МОН
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ТОП 10 университети в света по 
Педагогика (Education and 
Training)

В класациите за образование в чужбина пък можем 
да видим отчетлива доминация на университетите 
от англоезични държави. Първите места са окупирани 
от висши училища в САЩ, Великобритания и Канада. 
Виждаме обаче и университет от Китай, който дър-
жи ключово място за качество на образование. 

Място Университет Държава

1. UCL Великобритания

2. Harvard University Великобритания

3. Stanford University САЩ

4. University of Oxford Великобритания

5. University of Toronto Канада

6.
University of 
Cambridge

Великобритания

7.
The University of 
Hong Kong

Китай

8.
University of 
California, Berkeley

САЩ

9.
University of British 
Columbia

Канада

10. Columbia University САЩ

Източник: QS Ranking 2020

ТОП 10 университети в Европа по 
Педагогика (Education and 
Training)

Гледайки към таблицата с университети в Европа 
виждаме, че Великобритания е мястото.

Място Университет Държава

1. UCL Великобритания

2. Harvard University Великобритания

3. University of Oxford Великобритания

4. University of Cambridge Великобритания

5.
The University of 
Edinburgh

Великобритания

6. University of Helsinki Финландия

7. King’s College London Великобритания

8. Utrecht University Нидерландия

9.
The University of 
Manchester

Великобритания

10. University of Bristol Великобритания

Източник: QS Ranking 2020

Реализация:
Завършилите специалността Педагогика могат 

да изпълняват основни видове педагогически дейнос-
ти в областта на образованието и други социални 
сфери. Едни от най-реализиращите се професии са 
учители по някои учебни предмети в СОУ, педагогиче-
ски съветници или специалисти-педагози в детските 
градини, възпитатели във всички видове и степени 
средни училища, инспектори в детски педагогически 
стаи и други.

Нека не забравяме, че към този момент специални-
те педагози се водят към Ресурсен център на Минис-
терство на образованието и не са добре платени. 
Един младши ресурсен учител без много години стаж, 
получава около 700-1000 лева месечна заплата. Което 
е странно, защото именно младите преподаватели 
работят със сърцето, с явен резултат и се приемат 
от децата непосредствено поради близостта им в 
годините. Надяваме се образователната ни система 
и заплатите в нея да достигнат нужното ниво, за-
щото семейство, в което общо доходите са около 
1000 лева, не може да си позволи частни учители. То е 
принудено да запише детето си в държавно училище 
и да разчита на отношение от ресурсния учител. А 
тези ресурсни учители са именно тези, които са за-
вършили наскоро. 
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чужбина пък можем 
да видим отчетлива 

доминация на 
университетите от 

англоезични държави



ст
уд

ен
тс

ки
 ж

ив
от

22

...
екатерина Мавродиева:  
детето е щастливо, когато е 
разбрано, обгрижвано и обичано

Екатерина Мавродиева  
е педагогически съветник/психолог в СУ „Братя Миладинови" - гр. Пловдив

Здравейте, завършили сте в Пловдивския университет „Педагоги-
ка“. Смятате ли, че българското образование ви подготви за прак-
тиката?

И да, и не. Колкото и клиширано да звучи – едно е теория, друго е прак-
тика. Като цяло смятам, че образованието ни е на ниво. Имаме прекрасни 
преподаватели, но по-добър учител от живота няма. Започнах работа 
теоретично добре подготвена, но случаите са толкова различни, че цели-
ят живот няма да ми стигне, за да мога да кажа, че съм практически под-
готвена.

През годините се коментира, че много хора завършват педагогика, 
защото не ги приемат друго. Има ли истина в думите и защо се по-
лучава така? 

Всеки може да говори каквото си иска. Според мен няма истина в думите. 
Педагогиката не е лесна специалност, не е наука за всеки, нямаш ли сърце и 
душа за другите, не можеш да се занимаваш с деца. Много е тънък ледът, 
по който стъпва психологът. Ранима е детската душа и психологът е 
този, който трябва умело да „пипа”, внимателно да търси проблема, за да 
има резултат при решаването му. Никак не е лесно…

Според вас, има ли достатъчно работа за завършилите педагози?
Работа за педагозите винаги е имало и ще има. Повече отвсякога в 

днешни дни има нужда от добри психолози, които да са всеотдайни в ра-
ботата си и да помагат. А работейки с децата се чувстваш вечно млад. 

интервю на Борислав  Борисов
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Би ми било по-
приятно да 
провеждам 
разговори с 
учениците и 

родителите им  и 
това да запълва 
времето ми, а не 

безбройните 
протоколи и 

бумащината, която 
ми отнема повече 
време, отколкото 
работата с децата

най-ценният урок е 
ежедневно да се 

радваме на малките 
неща

Една от най-коментираните 
теми е заплащането в българ-
ското образование. Коя е най-го-
лямата ви мотивация да сте пе-
дагог, ако не заплащането? 

Заплащането е важно, безспорно. 
Всички работим за пари. Но най-го-
ляма удовлетвореност педагогът 
получава, виждайки резултатите 
от своите усилия. Едно дете да 
намери своето място в живота, да 
се почувства обичано, разбрано, 
подкрепено и да започне то да по-
дава ръка на другиго – ето това ме 
кара да обичам професията си. 

Какво трябва да се промени 
спешно в образователната сис-
тема?

Би ми било по-приятно да про-
веждам разговори с учениците и 
родителите им  и това да запълва 
времето ми, а не безбройните про-
токоли и бумащината, която ми 

Кой е най-ценният урок от пан-
демията, който ще предадем на 
децата? 

Най-ценният урок е ежедневно 
да се радваме на малките неща. 
Пандемията ни научи да видим и 
оценим важното в живота. Трябва 
да  се усмихваме при всеки повод  и 
да обръщаме внимание на здраве-
то си.

Има ли опитни педагози в Бъл-
гария и как да ги открием? По 
какво се познават? 

Всяка страна има своите опитни 
педагози. Ще ги открием по отда-
деността им в работата, по отно-
шението им с децата. Учителската 
професия е призвание и трябва да я 
чувстваш със сърцето си.

Много ученици искат да запи-
шат „Педагогика“. Какво бихте 
ги посъветвали? 

Да не се колебаят. Ако желаят да 
са обградени с топли прегръдки 
(макар сега да са забранени) и при-
ятни емоции всекидневно, това е 
тяхната професия. Това е начинът 
всеки ден да научаваш нещо ново, 
да се развиваш. Предизвикател-
ство и отговорност е да упражня-
ваш учителската професия. 

отнема повече вре-
ме, отколкото рабо-
тата с децата.

В момента сте 
„Педагогически съ-
ветник и психолог“ 
в пловдивско учи-
лище. Какво е със-
тоянието на обра-
зователната 
система? 

Все още се приспо-
собяваме и се стара-
ем да следваме нови-
те нормативни 
документи, които 
влязоха в сила през 
2016 година. Този 
процес е труден, но 
хубавото е, че неща-
та се променят, не-
работещото се ко-
ригира. Все още 
вървим по нови пъ-
теки и вярвам, че 
скоро положителни-
те резултати ще са 
налице.

С какви проблеми 
идват учениците? 
Какво ви споделят?

Консултациите с  
децата и учениците 

са строго конфиденциални. Най-об-
що казано – от лични и семейни пр-
блеми до отношения с приятели, 
съученици и учители. Детето е 
щастливо, когато е разбрано, об-
грижвано, обичано, когато може да 
сподели с близките си за своите 
проблеми.

Как влияе дистанционното обу-
чение на децата?

Децата предпочитат да са в 
училище, но обстоятелствата на-
лагат друго. Здравето на ученици-
те е най-важно и в момент като 
този няма друга алтернатива. За-
творени вкъщи, някои деца се за-
тварят в себе си; проблем при дру-
ги деца е силният страх от 
разболяване, което безспорно вли-
яе върху тяхното общо състояние. 
Положителното в цялата ситуа-
ция е това, че след престой вкъщи 
се връщат отново в училище, кое-
то им вдъхва нови емоции. Важно-
то е да има подкрепата на роди-
телите и на учителите си в този 
момент.
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Н
ауката за парите никога няма да излезе от мода, 
напротив, различните разновидности на професии-
те и специалностите, свързани с тази сфера, наби-
рат все по-голяма популярност. По понятие финан-
сите са парични отношения, свързани с 
формирането и използването на фондове на три 
основни групи – държавата, предприятията и от-
делните индивиди. А значението на думата “finance” 

представлява управление на средстава. Относно финансите като учеб-
на дисциплина, тя изучава паричните и капиталовите пазари, които по 
тематика се доближават много до макроикономиката. Това е управле-
нието и контрола на активите и инвестициите, които се фокусират 
върху решенията на индивидуални, финансови и нефинансови институ-
ции, когато избират ценни книжа за своите инвестиционни портфейли. 

сп
ец

иа
лн

ос
т 

на
 ф

ок
ус

24

Финанси
материал на Кристина Пенчева

Финансовите специалности са 
едни от най-престижните в 
българските университети
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Финанси Какво се изучава
 ■ Икономика
 ■ Математика
 ■ Финансово счетоводство
 ■ Банково счетоводство 
 ■ Статистика
 ■ Иконометрия
 ■ Банкиране
 ■ Финансови пазари
 ■ Застраховане и осигуряване
 ■ Корпоративни финанси
 ■ Финансови инвестиции
 ■ Данъчна политика 

Финанси в България
Финансовите специалности са част от портфолиото 
на почти всеки университет у нас. Предлагат се по-об-
щи и по-специализирани програми в областта. Част от 
бакалавърските и магистърски програми са по Финанси, 
Икономика и финанси, Счетоводство, Финанси, счето-
водство и контрол, Финансов мениджмънт и т.н. Обу-
чението по финанси в България предимно е на български 
език. При избор на програма и университет е добре да 
разгледате подробно описанието на модулите. Ако се 
стремите за развитие в международна компания или 
кариера в чужбина, ще искате знанията ви да са разви-
ти според световните стандарти. 
А ето и първите 10 университета в областта според 
последната класация на МОН:

Място Университет Резултат 

1.
Софийски университет  
„Св. Климент Охридски"

67

2.
Американски университет в 
България 

64

3.
Университет за национално 
и световно стопанство

63

4.
Висше училище по застрахо-
ване и финанси

59

5. Нов български университет 54

6.
Икономически университет 
Варна

51

7.
Варненски свободен универ-
ситет „Черноризец Храбър“

49

7.
Международно висше бизнес 
училище - Ботевград

49

7.
Стопанска академия „Дими-
тър Цонев“ - Свищов

49

8.
Висше транспортно училище 
„Тодор Каблешков"

48

Източник: МОН 2020

Видове финанси 
Има различни видове финанси, които на практика ана-
лизират едни и същи парични средстава, но от различ-
ни гледни точки:

 ■ Публични финанси - те се свързват с движение-
то на паричните потоци в една страна, които 
образуват бюджета на държавата. Те засягат и 
паричните потоци по изразходването на акумули-
раните бюджетни средства. Държавните финанси 
се отнасят до политиката на държавата по от-
ношение на източниците и методите на държавни 
приходи и разходи. Контролът върху публичните 
финанси бива осъществен от сметната палата. 

 ■ Корпоративни финанси – тази област или дисци-
плина анализира единствено финансите на пред-
приятия. Може да се каже, че основната цел на този 
вид финанси е да облагодетелства собствениците/
акционерите на фирмата, като увеличи стой-
ността на акциите им. Въпреки че тези финанси 
се занимават предимно със структурата на кор-
порации, това не означава, че не бихте могли да 
управлявате финансите и на други видове фирми.

 ■ Лични финанси – това са паричните средства, с кои-
то отделен индивид или едно домакинство разпо-
лага. Всичко, което е валидно за едно предприятие, 
съществува и в едно семейство, само в по-малки 
размери. Започва се с формиране на финанси, чрез 
получаване на заплата или друг вид доходи. Нужно е 
до някаква степен да се прави прогнозен бюджет на 
месечните разходи, за да се знае колко свободни сред-
ства на разположение има домакинството. В случай, 
че остават свободни пари, има вариант да се спес-
тяват или да се инвестират. Трябва да се проучат 
различните опции и да се избере по-доходоностния 
вариант, който обаче носи най-малко риск със себе си. 

 ■ Банково дело – занимава се единстве-
но с управление на банковите финанси

 ■ Международни финанси и фондови пазари
 ■ Социално осигуряване
 ■ Лизинг
 ■ Застраховане

СаЩ и великобритания са двата 
глобални финансови центъра
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Кандидатстване
Финансовите специалности са едни 
от най-престижните в български-
те университети. Софийският 
университет предлага модерната 
специалност изцяло на английски 
език - Счетоводство, финанси и ди-
гитални приложения, в която се 
изучават международните счето-
водни стандарти. Кандидатства-
нето изисква подготовка, особено 
в първите университети от класа-
цията. Там добрите оценки в ди-
пломата за средно образование не 
са достатъчни. Освен успех от ди-
пломата и по-конкретно оценките 
по математика и чужд език, е необ-
ходимо да се явите или на матура 
по математика, или на кандидат-
студентски изпит по математика. 
В УНСС приемът също е на база въ-
трешни кандидатстудентски из-
пити. В някои от частните универ-
ситети също ще трябва да се 
явите на изпити, а за тези с про-
грами на английски ще ви е необхо-
дим сертификат за владеене на 
езика или вътрешен изпит. 

Финанси в чужбина 
Ако трябва да определим къде е най-престижно да се изучават финанси, 
отговорът би бил ясен: Великобритания и САЩ. Техните университети до-
минират световните класации за обучение в областта на финансите. Две-
те държави са двата глобални финансови центъра, а професионалните им 
финансови институции определят международните счетоводни стандар-
ти. Университетите в  САЩ и Великобритания създават стабилни връзки 
с индустрията, а студентите са търсени специалисти от редица между-
народни корпорации. Разбира се,   това не значи, че финанси трябва да се 
изучават непременно там. Множество университети в Нидерландия, Гер-
мания, Франция, Италия и Испания също предлагат качествени програми в 
областта. Азиатското образование, особено в сферата на бизнеса и финан-
сите, също не е за подценяване през последните години. Ето и най-актуал-
ната подредба на международната класация на QS World University Rankings:

Топ 10 университета в Европа

Място в 
Европа

Място в 
света Университет Държава

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

Великобритания

2. 5. University of Oxford Великобритания

3. 6. University of Cambridge Великобритания

4. 11. London Business School Великобритания

5. 17. Bocconi University Италия

6. 19. HEC Paris School of Management Франция

7. 21. University of Manchester Великобритания

8. 29. Imperial College London Великобритания

9. 30. INSEAD Франция

10. 43. Erasmus University Rotterdam Нидерландия

Източник: QS World University Rankings By Subject 2020
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Топ 5 университета в САЩ

Място в 
САЩ

Място в 
света Университет

1. 1. Harvard University

2. 2. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

3. 3. Stanford University

4. 7. University of Pennsylvania

5. 8. University of California, Berkeley (UCB)

Източник: QS World University Rankings By Subject 2020

Топ 5 университета в Азия

Място в 
Азия

Място в 
света Университет Държава

1. 13.
National University of Singapore 
(NUS)

Сингапур 

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

 Хонг Конг

3. 23. Peking University Китай

4. 25. Tsinghua University Китай

5. 27. The University of Hong Kong Хонк Конг

Източник: QS World University Rankings By Subject 2020

приложение на 
образованието по 
финанси може да 

намерите във финансовия 
отдел на всяка една 

компания

Кандидатстване
Процесът по кандидатстване в 
програмите по Финанси в чуждес-
транните университети включва 
стандартния набор от документи:
•	 Диплома	за	завършено	
средно образование или бакалавър;
•	 Сертификат	за	владеене	на	
английски или друг чужд език;
•	 За	университетите	от	
САЩ: SAT и/или GRE/GMAT (за магис-
търски програми).
Някои от най-престижните уни-
верситети в чужбина могат да фил-
трират големия наплив от канди-
дати и с допълнителни изпити. 
Най-важното при кандидатстване-
то в чужбина е подготовката на 
необходимите документи и явява-
нето на изпитите за езикови сер-
тификати възможно най-рано. 

Кариерна реализация
Индустрията на финансовите услу-
ги обхваща голямо разнообразие от 
дейности в разнообразни сфери. 
Приложение на образованието по 
финанси може да намерите във фи-
нансовия отдел на всяка една ком-
пания, от който и да е сектор. Като 
започнем от счетоводните услуги и 
всичките видове счетоводство по 
разплащания, дължими сметки, из-
готвяне на финансови отчети, пре-
минем през одита и регулаторните 
органи и стигнем до финансови ана-
лизатори, мениджъри, специалисти 
в кредитни институции и банки :

 ■ Корпоративни финанси – разра-
ботване на финансовата стра-
тегия на дадена компания, при-
готвянето на финансови отчети, 
координация с външни одитори;

 ■ Търговски банки – кариерната 
реализация включва позиции 
на банкови специалисти, кре-
дитни инспектори и т.н.

 ■ Инвестиционно банкира-
не – позициите в тази сфера 
са свързани  с посреднически 
услуги в търговията на акции, 
облигации, ценни книжа и дру-
ги финансови инструменти;  

 ■ Инвестиционни фондо-
ве – позиции като финансов 
анализатор, търговец на фи-
нансови инструменти, мени-
джър на портфолио и т.н.;

 ■ Застрахователни и пенсион-
ни дружества – управление 
на активи във фондове.



...
финансовите специалисти ще 
са сред най-търсените на  
пазара през следващите години

Стойне Василев 
е независим личен финансов консултант, инвеститор и създател на 
SmаrtМоnеу.bg, чиято мисия е да помага на хората в България да упра-
влява по-добре парите си и да повишават финансовата си грамотност.

Стойне е председател на УС на Българска асоциация на личните финан-
сови консултанти (БАЛФК), както и автор на най-продаваната бизнес 
книга за 2018 и 2019 година „Умни пари“. Има над 17-годишен професиона-
лен опит в български и международни финансови компании. Притежава 
сертификати oт CIA и CFSA. Той е създател на първата у нас Академия 
по лични финанси и инвестиране, както и съосновател на InvestPRO – ця-
лостна онлайн програма за управление на пари и инвестиране.

Здравейте, бихте ли се представили? Къде и какво сте учили, какъв е 
професионалният Ви път до момента, с какво се занимавате по-
настоящем?

Здравейте, казвам се Стойне Василев и съм независим личен финансов 
консултант, основател на една от най-популярните платформи за лични 
финанси и инвестиции у нас SmartMoney.bg, както и автор на най-продава-
ната бизнес книга за 2018 и 2019 година – „Умни пари". Също така съм пред-
седател на УС на Българска асоциация на личните финансови консултанти.

От 1995 година, когато влязох в Техникума по икономика в родния ми 
град, животът ми е свързан с финансите и управлението на пари. Бакала-
върската и магистърската ми степен също са в сферата на икономиката. В 
професионалната ми кариера за 11 години смених 3 професии и 6 работода-
теля, като бях кредитен експерт в две банки (ПроКредит Банк и Райфай-
зенбанк), старши одитор в две международни одиторски компании (BDO и 
EY) и мениджър на вътрешния одит в застрахователна компания ДЗИ и в 
ВМФГ холдинг.

През 2014 година напуснах корпоративния свят и оттогава помагам на 
хората да управляват по-умно парите си и да повишават финансовата си 
грамотност и инвестиционната си култура.

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

Малко случайно влязох в икономическа специалност в средното ми об-
разование, но още от първия ден там разбрах, че това е моето „нещо“ и 

нямах търпение 
да започна да 

прилагам 
знанията си на 
практика и да 

накарам парите 
да работят за 

мен, а не само аз 
за тях
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интервю на Десислава Пенчева



все по-търсени са 
специалисти, 

които могат да 
извличат важните 

неща от големи 
масиви с данни

Добрите 
финансови 

специалисти 
разбират 
основните 

зависимости в 
икономиката

нямах търпение да започна да 
прилагам знанията си на практи-
ка и да накарам парите да рабо-
тят за мен, а не само аз за тях 
(тогава ми се струваше като ма-
гия и единствения познат начин 
за изкарване на средства беше да 
работя на трудов договор).

Статистиката показва, че 
сферата на финансите е втора-
та най-добре платена в България 
след IT сектора. През 21 век има 
огромно разнообразие от финан-
сови услуги, но те стават все 
по-сложни и човек без специали-
зирано образование и опит 
трудно може да ги сравни и да 
вземе информирано решение за 
своите пари. Пред бизнеса сто-
ят същите предизвикателства. 
Това означава, че финансовите 
специалисти ще са сред 
най-търсените на пазара през 
следващите години. 

Опишете какви качества тряб-
ва да притежава човек, за да 
практикува професията на фи-
нансист. В днешния глобален и 
дигитализиращ се свят със си-
гурност професията се е изме-
нила. В каква посока?  

За да станем добри финансисти 
трябва да следим глобалните тен-
денции, които променят света. 
Едно от най-важните качества е 
да не преставаме да се учим и при-
лагаме новите знания на практика. 
Добрите финансови специалисти 
разбират основните зависимости 
в икономиката, знаят как ще се от-
рази едно вдигане на банковите 
лихви, например, а на ниво компания 
познават ключовите парични по-
тоци, а не се ограничават само с 
тяхното поле на действие. 

Важните качества и умения на 
21 век не само в сферата на финан-
сите са адаптивност, анализ на 
големи бази от данни, познаване на 
дигиталните решения в нашия 
бранш, умение да представяме 
ясно идеите и работата си, както 
и много други.

Университетските знания са 
важни и поставят основата за 
всеки специалист, но практика-
та също не е за пренебрегване. 
Какво мислите за стажовете и 
практическите упражнения по 
време на следването?

Знанията, които получаваме в 
училище и в университета ни слу-
жат, за да изградим основата на 
нашия професионален успех. В тях 
научаваме какви са постиженията 
на хората преди нас. По този повод 
Исак Нютон е казал „Ако виждах 
по-далеч от другите, то е защото 
стоях на раменете на гиганти“. 
Следващият етап е да изградим 
нужните ни умения, които се придо-
биват в практиката. Последната 
фаза е натрупването на практи-
чески опит и усъвършенстването. 
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Аз съм привърженик на това всеки 
студент и ученик да посещава ста-
жове и практически упражнение по 
време на обучението, за да увеличи 
шансовете си за намиране на рабо-
та и по-бързо да навлезе в нея.

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

Огромния обем информация и 
новите рискове, пред които са из-
правени компаниите, определят до 
голяма степен новите тенденции 
във финансите. Все по-търсени са 
специалисти, които могат да из-
вличат важните неща от големи 
масиви с данни, за да могат мени-
джърите да вземат бързи и инфор-
мирани решения. Новите реално-
сти налагат да има текуща 
информация за основните финан-
сови показатели, а не това да се 
прави на тримесечие или на годиш-
на база, както беше в миналото.

Другата сфера, в която ще има 
все по-голямо търсене на специа-
листи, е вътрешния и външен 
одит на компаниите. Те са изпра-
вени пред все по-големи заплахи и 
навременното откриване на ри-
сковите фактори ще им позволи да 
се защитят от тях и да предпри-
емат необходимите действия.

Тези две тенденции са и в осно-
вата на дигитализацията, авто-
матизацията и внедряването на 
изкуствен интелект във финансо-
вите дейности. Специалистите в 
тези сфери също ще са едни от 
най-желаните служители.

Мислите ли, че младите хора в 
България имат добро ниво на фи-
нансова грамотност и как обра-
зователната система може да 
работи по-добре в тази посока?

За значимостта на финансовата 
грамотност говори факта, че орга-
низацията PISA, която оценява зна-
нията на учениците, я постави ре-
дом с уменията за четене, писане, 
смятане и природните науки. В по-
следното изследване се вижда, че 
българските младежи са със средно 
ниво на финансова грамотност 
като се класират на 16-то място 
от 20 страни. Вярвам, че с новата 
национална стратегия за финансова 
грамотност тя ще се повишава в 
следващите години. Аз и екипът ми 
работим от близо 10 години в тази 
посока и смея да твърдя, че заедно с 
много експерти поставихме основи-
те на бъдещото развитие.
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интересът към 
онлайн MBA 

програмите се 
покачи през 2020 г. 
и ще продължава 
да се вдига през  

2021 година

Какво е MBA и за кого е подходяща?
Класическата дефиниция на MBA квалификацията е образователна 
програма за професионалисти в дадена сфера, които искат да раз-
вият своята кариера в мениджърски роли и позиции. Наименование-
то є на английски – Master of Business Administration, подсказва за 
естеството на изучавани дисциплини – всички, свързани с бизнес и 
управление. Някои от вас може би ще попитат каква е разликата 
между МВА и магистърската програма по „Бизнес администрация“. 
Първата и основна е, че магистърската програма е достъпна за 
кандидати, които са току-що завършили и не е необходимо да 
имат опит. Най-често в края на обучението в тази стандартна 
програма студентите специализират в дадена област – например 
финанси, маркетинг, мениджмънт, ИТ.  В МВА програмите се придо-
биват по-общи знания и умения. За тях обикновено се изисква кан-
дидатите да имат вече натрупан опит и обучението е с по-голяма 
практическа насоченост. 

Друга основа разлика е в цената. МBA програмите са по-скъпи от 
обикновените магистърски програми, а самите университети са 
много селективни по отношение на приема. Критериите могат да 
включват дори професионален опит на мениджърска позиция. Всич-
ки тези строги изисквания са с цел кандидатите да получат макси-
мума от програмата. А нейната цена не е никак ниска - средно ин-
вестицията е няколко хиляди евро, а в по-престижните бизнес 
училища дори надминава 70-80 хил. евро. В някои университети 
съществуват опции за стипендии, а в други случаи големите ком-
пании поемат MBA обучението на водещите си ръководители.

MBA обаче предлага и нещо повече от престижна квалификация. 
Обучението създава своеобразно общество от мениджъри, тъй 
като състудентите обикновено са ръководители на средно или 
високо ниво в разнообразие от сфери. Така програмите осигуряват 
достъп до мрежа от ценни контакти и алумни общност, които 
биха били от полза за бъдещи възможности.

MBA
програмата, която винаги е актуална

Материал на Милена Узунова
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Къде да уча MBA
Както ще стане ясно няколко абзаца по-надолу, фак-
торът „местоположение“ вече не е от такова значе-
ние, тъй като все повече университети предлагат 
изцяло виртуални програми. И все пак, класациите са 
единодушни, че най-престижните MBA програми се 
предлагат от американските университети. Европа 
обаче остава по-популярна дестинация сред нашите 
сънародници заради по-ниските такси. Програмите в 
САЩ освен значително по-скъпи са и по-продължител-
ни – 2 години, докато на Стария континент обикнове-
но не надвишават година, година и половина.

В Европа лидер в MBA обучението е Великобритания, 
следвана от Испания, Швейцария, Франция. През по-
следните години високо оценени са испанските бизнес 
училища като ESADE, IE Business School, IESE, които 
специализират в предлагането на MBA програми. В Ев-
ропа повечето програми са с продължителност около 
година, като съществуват опции за редовнo или part-
time обучение, както и изцяло онлайн програми. Това 
улеснява работещите, които съчетават обучението 
със служебните си ангажименти. Таксите във водещи-
те бизнес училища започват от 50 000 евро и дости-
гат до 100 000 евро за целия период на обучение.

в MBA програмите 
се наблюдава все 
по-отчетлив фокус 
върху технологиите 
и управлението на 

технологични 
бизнеси
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Последни тенденции в  
MBA образованието 
2020 година се оказа истинска изненада за световна-
та икономика. Никой не е очаквал мащабната следа, 
която пандемията на COVID-19 продължава да оставя 
и до днес. Бизнес обучението  е част от общия орга-
низъм, цялостната система на глобалната бизнес сре-
да. MBA програмите като водещ механизъм в образо-
вателната сфера също претърпяват своите промени 
и сега ще разгледаме някои от тях. 

1. Онлайн обучение: 
Първата и най-съществена тенденция е тази на он-
лайн програмите. Всички университети в света бях 
заставени бързо и ефикасно да прехвърлят физически-
те си програми във виртуални такива, които да да-
ват същата стойност на студентите си. Предим-
ствата са много – възможността да следваш 
престижна програма на университет във всяка точка 
на света, без да се налага да прекъсваш работа или да 
се местиш в друга държава, както и шанса да се срещ-
неш с професионалисти от целия свят под формата 
на твои състуденти и преподаватели. Факт е, че пан-
демията ограничи всички ни в голям брой аспекти на 
ежедневния живот, но погледано от гледна точка на 
глобалното образование, можем да кажем, че се появи-
ха повече удобства и шансове за висококачествено 
обучение. Това е и причината интересът към онлайн 
MBA програмите да се покачи през 2020 г. и да продъл-
жава да се вдига през 2021 година. Младите професио-
налисти се позиционират в готовност за по-добри 
кариерни възможности след като пандемията отмине. 
Сегашното време е страхотна възможност за всички, 
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които желаят международна диплома, която да полу-
чат, докато учат от вкъщи. Класацията на Financial 
Times дори подрежда най-добрите онлайн MBA про-
грами в света: 

Университет Държава Наименование на програмата

1. Warwick Business School Великобритания Warwick Distance Learning MBA

2. IE Business School Испания Global Online MBA

3. University of Massachusetts САЩ Isenberg Online MBA

4. University of North Carolina: Kenan-
Flagler САЩ MBA@UNC

5. Indiana University: Kelley САЩ Kelley Direct Online Programs

6. University of Florida: Warrington САЩ Online MBA

7. Durham University Business School Великобритания Online MBA

8. Northeastern University: D'Amore-
McKim САЩ Online MBA

9. Politecnico di Milano School of 
Management Италия International Flex MBA

10. University of Bradford School of 
Management САЩ MBA Distance Learning

Източник: FT Online MBA Ranking 2020

2. Повече стартъпи и предприемачески дух 

Изначално целта на MBA е да подготви кадрите за 
корпоративния свят и по-конкретно за неговите 
по-високи нива. Или поне това беше доскоро. По по-
следни данни на организацията QS и Центъра по 
предприемачество във Великобритания процентът 
компании, основани от притежатели на МBA диплома, 
се е повишил с 10% само за половин година (данните 
са за 2020 г.). Отново показателно тук е, че по време 
на пандемията студентите имат много повече сво-
бодно време и хоризонт за нови идеи. Да не забравяме 
и че икономиката се нуждае от иновативни решения 
във време на криза, а през последната финансова та-
кава през 2008 г. бяха основани едни от най-голе-
мите и успешни компании днес – WhatsApp, Uber, 
Instagram, Pinterest и много други. Ето и кои са 
най-подходящите MBA програми за карира в пред-
приемачеството и основаването на собствен бизнес 
през 2021 г. според класацията на QS:
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MBA предлага и нещо 
повече от престижна 

квалификация

Университет Държава

1. Stanford Graduate 
School of Business САЩ

2. MIT Sloan School of 
Management САЩ

3. Harvard Business 
School САЩ

4. Imperial College 
Business School Великобритания

5. Copenhagen Business 
School Дания

6. The Wharton School САЩ

7. IESE Business School Испания

8. Judge Business School Великобритания

9. IE Business School Испания

10. Said Business School Великобритания

Източник: QS MBA by Career Specialization Rankings 2021
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3. Ръст на техническите специализации

Технологиите отдавна превземат всички аспекти на 
живота ни, но стойността на водещите технологични 
компании рязко се вдигна по време на пандемията. Ра-
ботата от вкъщи и рестрикциите за пътувания и сре-
щи с хора увеличиха ползването на социалните мрежи и 
платформите за комуникация като Facebook, Zoom, 
Viber, House Party и други.
Успехът на тези мултинационални корпорации им поз-
волява да инвестират в иновации и подбор на нови та-
ланти, в това число и в университетски MBA програми. 
В тях се наблюдава все по-отчетлив фокус върху тех-
нологиите и управлението на технологични бизнеси, а 
ето и кои са най-подходящите MBA програми със спе-
циализация в технологиите през 2021 г.:

Университет Държава

1. MIT Sloan School of 
Management САЩ

2. Stanford Graduate 
School of Business САЩ

3. UC Berkeley САЩ

4. University of 
Cambridge Великобритания

5. Harvard Business 
School САЩ

6. Northwestern  САЩ

7. University of 
Michigan САЩ

8. UCLA САЩ

9. University of Oxford Великобритания

10. The Wharton School САЩ

Източник: QS MBA by Career Specialization Rankings 2021
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Изисквания за прием 
Изискванията за прием в МBA програма не са се про-
менили и продължават да бъдат  строги и детайлни. 
Стандартно включват: 

 ■ Минимум диплома за завършена бакалавърска степен; 
 ■ Поне 2 години професионален опит (за по-
вечето програми, за някои не е нужно);

 ■ Сертификат за владеене на английски език 
(английският е универсален за почти всич-
ки MBA програми по целия свят);

 ■ GMAT (Graduate Management Admissions Test) и/или 
GRE (Graduate Records Examination): това са специа-
лизирани тестове за прием в MBA програми, които 
измерват аналитичните способности на кандидата, 
както и писане/четене с разбиране. Американските 
университети са основните институции, които 
изискват резултат от един от тези изпити; 

 ■ Други стандартни документи като CV и препоръки.

MBA в България
Сред богатия избор от дистанционни MBA програми 
по целия свят, България остава атрактивна дестина-
ция по-скоро заради финансовия фактор. Създаването 
на връзки с мениджъри на местно ниво също е сред 
предимствата на обучение  у нас.  Макар и не толкова 
престижни на световната сцена, MBA програми в 
страната не липсват, а и съществуват няколко таки-
ва, които са с тежест на чуждестранна диплома:

Американският университет в България предлага 
1-годишна Executive MBA програма, която е предназна-
чена за мениджъри на средно и по-високо управленско 
ниво. Лекциите се провеждат в София, а таксата е 
около 15 000 евро. 

За тези, които искат да получат английско образова-
ние, но без да напускат България, подходяща е MBA 
програма на един от водещите университети в Евро-
па и света, а именно University of York и неговия между-
народен факултет у нас – City College. Завършилите 
успешно ще получат и втора диплома от Страсбург, 
Франция. Обучението се провежда изцяло на английски 
език, с преподаватели от двата чуждестранни уни-
верситета, като към програмата са включени по един 
учебен модул в Страсбург, Франция; Йорк, Великобри-
тания; Солун, Гърция. 



Проф. Лесли т. Cамози  
е много търсен лектор в областта на организационните промени и управлението. Той е 

професор и академичен директор на MBA програмата в CITY College и основател на ла-
бораторията за стратегическо управление на хората. Той е член на Асоциацията на 

MBA (AMBA) и участва в проекти, финансирани от Европейския съюз. След пет годи-
ни като маркетинг мениджър за международна компания за биотехнологии и оптое-
лектроника в Отава (Канада), проф. Самози започва работа като частен консул-
тант за различни организации към Европейския съюз (проект KOMVER II), Digital 
Electronics (сега част от Compaq Computers), KPMG, Канадската имперска търгов-
ска банка (CIBC), TELUS и други. Той е презентирал на семинари за различни органи-
зации и институции като Heineken, Deutsche Telecom, Международната финансо-
ва корпорация, Румънския HR клуб, Световната банка, Асоциацията на 
румънските банкери и Log-IN Systems.

През последните 30 години CITY College предлага Executive MBA програма в 
Югоизточна и Източна Европа, което я прави един от най-добрите MBA 
избори в региона. Днес програмата Executive MBA се превърна в програма с 
двойна степен, предлагана съвместно от University of York Europe Campus CITY 
College и престижния университет в Страсбург (University of Strasbourg): Pan-
European Executive MBA. Това е уникална образователна възможност за днеш-
ните мениджъри и професионалисти в бизнеса в Югоизточна и Източна Ев-
ропа, както и в региона на Кавказ. Програмата води до две MBA степени от 
два водещи университета: топ британски университет, университета в 
Йорк (University of York) и престижен френски университет, Университета в 
Страсбург (University of Strasbourg).

Pan-European Executive MBA е иновативна програма, предназначена за днеш-
ните мениджъри и бизнес специалисти, които трябва да подобрят своите 
умения и знания за професионално, кариерно и личностно развитие.
Гъвкавият режим на лекциите по програмата - веднъж месечно (петък, събо-
та, неделя) с присъствени лекции или хибридно обучение (синхронизирани он-
лайн лекции плюс 3 учебни пътувания) – я прави достъпна за участници от 
различни страни, които желаят да комбинират работата и обучението.
Програмата е акредитирана от AMBA - световно призната като златен 
стандарт - и от Chartered Management Institute (CMI).

интервю на Десислава Пенчева

мисля, че ако някога е 
имало време, в което 
човек да се замисли 
дали да се запише в 
MBA програмата - то 

сега е моментът

The Pan-European  
Executive MBA
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Много млади хора се лутат и 
трудно решават в кое поприще да 
се реализират. Професор Самози, 
като директор на MBA програма-
та на City College University of York 
Europe Campus, можете ли да ни 
кажете малко повече защо про-
грамата, която предлагате, е 
уникална?
Мисля, че има редица уникални компо-
ненти в нашата програма. Най-ва-
жният аспект е способността на 
студента да получи двойна степен, 
както от University of York, така и от 
University of Strasbourg. Това са два 
водещи международни университе-
та, които се събраха, за да предло-
жат тази страхотна програма в на-
шия регион. Други уникални аспекти 
на нашата програма, които предла-
гаме на нашите студенти, включват 
обучение по кариера и лидерство, 
което води до убеждението ни, че 
трябва да изграждаме подходящия 
набор от умения и компетентност в 
днешната учебна програма по MBA. 
Нашите студенти имат и възмож-
ността да се свържат с колеги от 
осемте различни държави, където 
програмата се преподава, както и 
със студенти, които ще се запишат 
в новата ни програма. Накрая ще има 
и три учебни пътувания за студен-
тите - в Йорк във Великобритания, 
Страсбург във Франция и в Солун, 
където студентите от всички наши 
места на преподаване ще се съберат, 
ще учат заедно и ще обменят идеи и 
опит.

Какво бихте казали на човек, който се чуди дали сега през 2021-а година е 
подходящият момент да се запише в MBA програмата?
Мисля, че ако някога е имало време, в което човек да се замисли дали да се запише 
в MBA програмата - то сега е моментът. Видяхме какво е въздействието на 
пандемията не само в нашия регион, но и в целия свят. Видяхме в реално време 
как организациите трябваше да преосмислят начина, по който работят, и да 
се адаптират към принудителната реалност. MBA програмите ни дават уни-
калната възможност не само да надградим уменията си, но и да преосмислим 
начина, по който правим бизнес, и да обмислим вариантите за бъдещето. В бъ-
деще компаниите ще разполагат с работна сила, която е в състояние да рабо-
ти от всяка перспектива и да се адаптира бързо към каквито и да е промени в 
околната среда.

Кои са най-големите предизвикателства пред един зает мениджър, кой-
то трябва да бъде и добър студент по MBA?
Мисля, че едно от най-големите предизвикателства пред мениджъра, който 
учи в MBA програма, е да успее да балансира между работа, семейство и обуче-
ние. Винаги съм бил изумен от способността на нашите студенти да коорди-
нират живота си по такъв начин, че да достигнат до максималния потенциал в 
нашата програма, като същевременно изпълняват и ежедневните си задълже-
ния. 

Как бихте коментирали възвръщаемостта на инвестицията от MBA про-
грамата в днешно време?
Възвръщаемостта на инвестицията от MBA програмата идва от редица раз-
лични фактори. Да, при едни може да се види увеличението на заплатата пора-
ди завършване на програмата и ние разполагаме с данни, които подкрепят 
това. Обаче, ако погледнете възвръщаемостта от гледна точка на създаване 
на мрежи, разширяването им и получените допълнителните знания, мисля, че 
те са по-трудни за измерване, но и са също толкова важни. Виждайки хода на 
пандемията, мисля, че възвръщаемостта на инвестицията ще бъде по-голяма 
не само от лична гледна точка, но и от обществена.

Какви са новите промени на CITY College, превръщайки се в European 
Campus of the University of York? Как ще повлияят на MBA програмата? Има 
ли промени, които предстоят да бъдат приложени?
Една от най-големите промени в превръщането в европейски кампус е способ-
ността не само да предлагаш образование, а да оставиш истински отпечатък 
в Европа за студентите, които учат в University of York. Отварят се нови въз-
можности не само за региона, но и за студентите на университета. Със сигур-
ност европейският кампус, съчетан с University of Strasbourg, от гледна точка на 
MBA програмата, показва, че ние не само предлагаме регионално образование, но 
и сме истински участник в общоевропейското образование. Продължавайки на-
пред след Brexit, мисля, че виждате, че все повече университети приемат подо-
бен тип модел, като се има предвид, че не можем да живеем само на едно място 
в глобализиращия свят.

Какви са предизвикателствата пред бизнеса в Югоизточна Европа в наши 
дни и как MBA програмата помага на мениджърите и предприемачите да 
се справят с тях?
Мисля, че едно от ключовите предизвикателства пред бизнеса в Югоизточна 
Европа е да излезе от пандемията по възможно най-добрия начин и готов за 
новата реалност. Днес говорим за бизнес в постпандемичен свят и как би из-
глеждал той. Въпросът за бизнеса в нашия регион е как би изглеждал и как ще се 
конкурира в този нов световен ред. Виждаме, че може да се работи с отдалече-
на работна сила, което води до редица нови предизвикателства, но също така 
мисля, че това са и възможностите на близкото бъдеще. От гледна точка на 
MBA, връзката ни с University of Strasbourg ще донесе уникална перспектива и 
възможност за обучение, което ще бъде от полза за всички нас, докато се прид-
вижваме към този общоевропейски постпандемичен свят. Нашата програма 
винаги се е стремяла да бъде водеща по отношение на обучението по управле-
ние на промените и кризите, и мисля, че нашата програма е фокусирана изцяло 
върху социалното им въздействие.
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Най-популярните теми в съвременния дигитален свят -   
Блокчейн технологии и 
криптовалути
материал на Мария Йотова

Днес ще обясним как работи тази технология. 
Всеки използва хартиени пари (напр. получавате банкнота от 10 дола-

ра и вярвате, че не са фалшиви; ако вместо това някой ви изпрати имейл, 
казвайки: „Ето 10 долара“, вероятно няма да му се доверите). Технология-
та е подобна, както когато теглите пари  от  банкомат или плащате с 
карта. Тук просто се изпращат пари чрез дигитално съобщение. За да се 
уверите, че никой не лъже като изпраща пари, които всъщност не прите-
жава, тези съобщения отиват до доверени банки, които водят отчети 
за такива дейности. Те знаят колко пари имат всички и приспадат нуж-
ното за всяка транзакция. Това обаче излиза скъпо, когато има милион 
транзакции по света всяка минута. Икономистите изчисляват, че банки-
те са ни таксували над 1,7 трилиона долара за обработка на тези плаща-
ния през 2014 г., което е приблизително 2% от цялата световна иконо-
мика.

С блокчейн технологията можем да спестим голяма част от тези раз-
ходи, защото тя ни позволява да изпращаме пари точно както изпраща-
не на имейли. Вместо да изпраща много информация за плащане до някол-
ко сървъра, блокчейн използва хиляди персонални компютри в интернет. 
Всички транзакции се копират и между всеки компютър в система със 
счетоводна книга, наречена „The Ledger“, която е много безопасна.

Блокчейн не само позволява да спестяваме пари онлайн, но ни позволя-
ва също да защитим всяка част от тях в дигитална информация (това 
може да са онлайн лична карта, договори и много други правни докумен-

Б
локчейн технологиите и криптовалутите са най-популярните теми в съвременния дигитален свят. 
Блокчейн технологията е софтуерна технология, която защитава целостта на дигиталната ин-
формация, накратно може да се обясни като верига от блокове, които съдържат информация. Чрез 
тази технология се създават алтернативни валути, като най-известната от тях е биткойн, но 
има и други криптовалути. Тя наподобява онлайн услугите за подпис, електронната система за гла-
суване и много други приложения. 

Тази техника е описана за първи път през 1991 г. от група изследователи и първоначално е била предназначена за 
поставяне на клеймо за дигитални документи, така че да не могат да бъдат датирани назад (почти като нота-
риус). Въпреки това, тази техника почти не се използва, докато през 2009 г. е адаптирана от създателя на бит-
койн. Неговото име не е известно, има само псевдоним - Сатоши Накамото.

ти, които има в бюрокрацията 
през 21 век).

Едно от основните приложе-
ния на технологията блокчейн е за 
дигитална идентичност. Това е 
огромен проблем в дигиталния 
свят. Блокчейн проследява и упра-
влява дигиталната идентичност 
по сигурен и ефективен начин, 
като използва система за удосто-
веряване. Тази система се основа-
ва на проверка на самоличността 
и дигитален подпис като в 
криптографията се проверява с 
публичен ключ. Това може да се из-
ползва за дигитални самолично-
сти, онлайн влизане в акаунт, 
сватбени удостоверения, удосто-
верения за раждане, паспорти, 
лични карти и други.

Друга употреба може да бъде 
за дигитално гласуване. Основна-
та причина, поради която повече-



администраторите на бази 
данни обикновено имат 

бакалавърска или 
магистърска степен по 
компютърни науки или 

информационни системи, 
както и различни 

сертификати

то страни не са приели дигиталното гласуване, е си-
гурността. Решението на блокчейн за това е да се 
провери дали гласуването се провежда успешно ано-
нимно в останалата част от мрежата на блокчейн 
технологията. Първата държава, която използва 
технологията блокчейн за системата за гласуване, 
беше Дания през изборите през 2014 г. От друга 
страна, Естония беше първата, която организира ин-
тернет гласуване в голям мащаб извън технологията 
блокчейн. Независимо проучване разкри, че 25% от 
гласовете в Естония са фалшифицирани. При незащи-
тена интернет връзка беше използван официален 
ключов софтуер, който проследяваше ПИН кодовете 
и паролите за избирателите от камерите. Това е 
проблем, който блокчейн технологията може да реши.

Светът говори много за технологията блокчейн и 
криптовалутата, но много хора наистина не я разби-
рат. Интернет е пълен с различна информация за пре-
димствата на всяка криптовалута, но информацията 
е много разпръсната. В света на криптовалутите 
има "война" между биткойн и етер (Ethereum). Днес ще 
ви разкажем повече за криптовалутите биткойн и 
етер (Ethereum). 

Биткойнът е дигитална валута и това означава, 
че се прилага със софтуер. Този софтуер се нарича 
„протокол биткойн“ и той установява правилата, с 
които всеки трябва да се съгласи, ако иска да използ-
ва биткойн. Това включва колко голям е блок-а, изчис-
ляването на таксите и много други. Биткойнът се 
състои от две големи части: протоколът биткойн и 
блокчейнът, който съхранява всички транзакции, кои-
то са се случили. Биткойн протоколът е изцяло с от-
ворен код и всеки може да направи това.

Етерът е шестгодишна дигитална валута – 
криптовалута от второ поколение. Бавно расте в 
сянката на биткойните. Инвеститорите са уверени 
в биткойн, тъй като цената му се е утроила в срав-
нение с миналата година, но етерът нараства с около 
500% през това време.

Етерът има, дигитални монети, точно като бит-
койн. Той на практика загуби цялата си стойност за 
един ден през юни 2017 г. от „флаш катастрофата". 
Той премина от 319 долара до 10 цента на една борса, 
преди да покрие всичките си загуби.

Въпреки това, тук е сериозната разлика. Много 
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хора смятат, че криптовалутите от второ поколе-
ние са по-добри, въпреки че и двете валути използ-
ват технологията блокчейн. Помислете за блокчейн 
като за ДНК на дигитална валута, това е онлайн кни-
га, която отчита всяка отделна транзакция, тъй 
като криптовалутата няма физически отпечатък. 
блокчейн позволява да се проследяват пари в цялата 
мрежа, така че да не могат да бъдат копирани или 
фалшифицирани. Етерът блокчейн е второ поколение 
блокчейн, също наречен Етириум, и предлага като ус-
луга „интелигентни договори“.

Етериум не просто проследява транзакциите, а 
ги програмира, и ние можем да се докоснем до това в 
днешно време с автоматизирани плащания и депози-
ти, но представете си, че можете да накарате пари-
те си да се инвестират и да се спестят сами. Буквал-
но бихте вложили парите си, за да работят за вас. 
Интелигентните договори ви позволяват да обменя-
те не само валута, но и акции, коли, къщи и всичко, без 
нужда от трети страни. Изрязва напълно посредника. 
Ето защо инвеститорите са обърнали внимание към  
етериум и смятат, че е по-силна и потенциално 
по-доходоносна технология от тази, която е в осно-
вата на биткойн.

Това е като най-добрата машина за продажба. Вие 
правите депозит на криптовалутата за конкретния 
продукт, който искате. Цялата механика на транзак-
цията е автоматизирана. Тъй като биткойнът е 
свързан с технологията за плащане, етериум има ре-
ални приложения, които варират от залагания до фи-
нансиране. Ето защо голям двигател на конвенцията 
етер е нейната репутация сред големите корпора-
ции.

Има и 3-то поколение блокчейн, които дори вече 
не са блокчейн в практически смисъл, което им позво-
лява да надхвърлят ограниченията, които общата 
блокчейн архитектура носи.

По този начин блокчейн от трето поколение са 
децентрализирани софтуерни архитектури, които 
позволяват почти безкрайна мащабност, имат неза-
бавни транзакции, почти безкрайна децентрализация, 
без такси и използват само 1-милионна енергия на би-
ткойн. Пример за криптовалута от трето поколение 
е кардано (Cardano).

Не е напълно ясно какво представляват блокчейн 
от 4-то поколение. Вероятно те са блокчейн от тре-
то поколение с много подобрения чрез изкуствен ин-
телект (A.I.). Някои от тях са Matrix AI, Deep Brain 
Chain, SingularityNet. 

Вероятно A.I. блокчейн всъщност не правят нищо 
революционно, така че може да се окаже, че не се пре-
връщат в блокчейн 4.0.

Отне 4 години на блокчейн 2-ро поколение да се 
развие с етериум през 2015 г. и отне още 3 години на 
блокчейн 3-то поколение да се развие в средата на 
2017 г. Така че, ако вече имахме блокчейн 4.0 сега, щеше 
да отнеме само една година, което е малко прежде-
временно. Нека да му дадем малко време.

Ще измести ли блокчейн технологията банките? 
Вероятно НЕ.

Ще им отнемат ли от пазарния дял? Вероятно ДА
При всички положения бъдещето на блокчейн тех-

нологията ще бъде интересно. І



голяма част от 
университетите, 
включително и 
тези в елитната 
Russell Group, 

направиха 
сериозни 

инвестиции, за да 
преминат на 

онлайн обучение

материал на Юлия Кошаревска
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У
ниверситети от 
Russell Group, едни 
от най-елитните 
във Великобрита-
ния, обявиха, че и 
тази година ще 
приемат повече 
студенти от пла-

нираното. Съобщението следва 
след като стана ясно, че и тази 
година зрелостниците във Велико-
британия няма да държат финални 
изпити.  
Russell Group е асоциация от 24 
университета във Великобрита-
ния, известни с усилията, които 
полагат в областта на научните 
изследвания. Организацията е уч-
редена през 1994 година, за да 
представлява интересите на уни-
верситетите пред парламента. 
Често се смята, че университети-
те, които членуват в групата са 
едни от най-добрите в страната 
- но това твърдение може да бъде 
оспорвано. 

Факт е обаче, че университетите от Russell Group получават две трети 
от всички грантове за научни проучвания във Великобритания. Това често 
значи, че някои от най-добрите академици предпочитат да работят в 
тези университети, а следователно и да преподават на студенти там. 

В началото на годината 24-те университета в групата написаха писмо, с 
което уверяват учениците, че отменените изпити няма да им се отра-
зят негативно. Писмото, подписано от изпълнителния директор на 
Russell Group, д-р Тим Брадшоу, гласи: „Знаем, че много зрелостници са при-



Университетите 
също вече 

обмислят каква 
подкрепа ще 

бъде необходима 
на студентите 

през тази година

ните заведения, които са по-ниско 
в ранкингите. Те обвиняват Russell 
Group, че това е само ход, за да по-
крият някои от загубите си зара-
ди по-малкия брой от интерна-
ционални студенти през тази 
година. Именно чуждестранните 
студенти носят голяма част от 
приходите на елитните универси-
тети. 

Специалисти препоръчват на сту-
дентите, които кандидатстват 
за бакалавърски програми във Ве-
ликобритания, да изберат една 
специалност, за която изглежда, че 
може и да не им стигне бала; някол-
ко реалистични и една сигурна оп-
ция с по-ниски изисквания, за да не 
останете разочаровани. 

Всичко това протича на фона на 
призиви от много студенти и 
студентски съвети да бъдат вър-
нати поне част от таксите за 
обучение на студентите, защото 
много от тях са принудени да пре-
минат почти изцяло на онлайн 
обучение.теснени от това как противоепи-

демичните мерки ще се отразят 
на образованието им.’’

“Миналото лято имаше значител-
но покачване на броя на студенти-
те в университети с по-високи 
условия за прием. В това число 
влязоха и много студенти, идващи 
от по-непривилегировани групи в 
обществото, които бяха по-силно 
засегнати от негативните иконо-
мически последствия от пандеми-
ята. Тази година ще имаме сходен 
подход, за да се уверим, че прие-
мът е честен, предвид настояща-
та обстановка.”

Според данни от UCAS, институ-
цията, през която студентите 
кандидатстват за бакалавърски 
програми, през 2020 година броят 
на студентите, посещаващи уни-
верситети от Russell Group, се е 
повишил с 12% - от 152 990 на 171 
470 души.

Голяма част от университетите, 
включително и тези в елитната 
Russell Group, направиха сериозни 
инвестиции, за да преминат на он-
лайн обучение. Те трябваше да съз-
дадат нови начини за преподаване 
на някои предмети, като например 
медицина и да създадат условия за 
социално дистанциране в кампуси-
те си.
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Университетите също вече об-
мислят каква подкрепа ще бъде 
необходима на студентите през 
тази година. Очаква се, че те ще 
предлагат допълнителна помощ 
на тези, които имат нужда да до-
бият допълните умения за учене, 
които може би са изпуснали по 
време на онлайн обучението в учи-
лище, но и повече възможности 
студентите да потърсят помощ 
за психичното си здраве - незави-
симо дали това ще е формална те-
рапия или по-неформални сесии. 

Освен това Университетът в 
Кеймбридж обяви, че ще даде до-
пълнителен шанс на студенти от 
рискови групи да учат в елитната 
институцията дори и да не по-
крият условията за прием. Уни-
верситетът ще финансира допъл-
нителна подготвителна година за 
50 талантливи студенти, които 
не успеят да изкарат необходими-
те оценки.

Някои колежи към Университета в 
Оксфорд приеха всички британски 
студенти, които имаха оферта, 
защото прецениха, че няма да е 
честно да процедират по друг на-
чин, при положение че учениците 
не са имали възможността да дър-
жат зрелостни изпити. 

От години елитните университе-
ти се стремят да привлекат по-
вече студенти от по-бедни се-
мейства и промените тази година 
могат да помогнат това да се 
случи. Елитните университети 
във Великобритания често при-
вличат предимно деца на богати 
семейства, които са учили в част-
ни училища. Това значи, че е много 
по-трудно дори и за най-умните 
ученици от по-бедни общности да 
успеят да преминат процеса по 
прием в елитно учебно заведение. 
Безспорен напредък в тази посока 
е фактът, че през 2020 година 
всички университети от Russell 
Group, освен този в Саутхемптън, 
са успели да привлекат повече 
студенти от групи с различна ет-
ническа принадлежност, в сравне-
ние с предходната 2019 година.  

Критици смятат, че промените в 
броя на приетите студенти в 
елитните университети ще на-
мали броя на студентите в учеб-



1

2

И 
тази година 
излезе класа-
цията на 
най-добрите 
университе-
ти в Нидер-
ландия спо-
ред Times 

Higher Education. Днес ще ви я 
представим с важното уточне-
ние, че подреждането е различно 
от QS World University Ranking. 
Многократно сме обяснявали как-
ва е разликата между двете кла-
сации. Най-важното е да знаем, че 
разликите произтичат от 
факта, че класациите оценяват 
университетите според различ-
ни критерии. Въпреки че THE и QS 
имат за цел да вземат под внима-
ние качеството на научните из-
следвания, това не се случва и за 
сметка на това те дават пре-
димство на репутацията на уни-
верситета.
И все пак с една дума – Times 
Higher Education е класация, която 
отразява както усилията на уни-
верситета, концентрирани в на-
учни изследвания, така и негова-
та репутация.

ниДерланДиЯ

материал на Борислав Борисов
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Times Higher education е класация, 
която отразява както усилията на 

университета, концентрирани в 
научни изследвания, така и неговата 

репутация

за 2021-а година

топ 10 университети в 
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Wageningen 
university е 

единственият 
университет в 
нидерландия, 

който се занимава 
конкретно и 

задълбочено с 
проблема за 

здравословното 
хранене и 

жизнената среда

Вече е време да представим университетите!

Място Университет Място в 
света

1. Wageningen University and Research 62

2. University of Amsterdam 66

3. Leiden University 70

4. Erasmus University Rotterdam 72

5. Utrecht University 75

6. Delft University of Technology (TU Delft) 78

7. University of Groningen 80

8. Vrije Universiteit Amsterdam 116

9. Maastricht University 121

10. Radboud University 136

Източник: Times Higher Education Ranking 2021

Erasmus University  
Rotterdam
Erasmus University в Ротердам е един 
от най-популярните и добре разви-
ти университети в Нидерландия. 

Университетът има 7 факулте-
та – училища, два института и 
един колеж с независима админи-
страция. В тях може да изучавате 
програми от сферите на правото, 
медицината, култура, икономика, 
логистика и др.

Университетът се стреми да 
направи нови открития, като по-
ставя различни въпроси, на които 
се стреми да отговори чрез прила-
гането на критични и гъвкави ме-
тоди, със силна международна ори-
ентация, професионализъм и 
работа в екип. 

Utrecht University
Университетът Utrecht също е 

един от най-старите в Нидерлан-
дия, радва се на добра международ-
на репутация и на голям брой сту-
денти – 30 000.

Utrecht University има 4 бакалавър-
ски програми и 86 магистърски про-
грами на английски език.

Въпреки че в момента Универси-
тетът Утрехт е водещ в сфера-
та на хуманитарните науки, е 
особено популярен в ролята на ос-
новоположник на Златната ера в 
Нидерландия в сферата на научни-
те изследвания и открития в Ни-
дерландия през 19-ти век.

тият най-стар университет в Ни-
дерландия. В него учат над 30 000 
студенти, което го нарежда на чел-
ното място по големина в страна-
та.

Университетът предлага над 150 
програми на английски език, привли-
чайки всяка година над 3 000 чуж-
дестранни студенти от над 100 
държави.

Основният кампус се намира в цен-
търа на Амстердам. Най-голям обаче 
е научният факултет, който заедно 
със спортния център заема впечат-
ляващата площ от над 70 хектара.

Университетът е създал шест 
Нобелови лауреати и пет премиери 
на Нидерландия.

Leiden University
Основан в 1575 г., Университе-

тът Лайден е най-старата образо-
вателна институция в Нидерлан-
дия и поддържа връзка с кралското 
семейство, чиито членове и пред-
ставители често се обучават там, 
както и мнозина политици, инте-
лектуалци и културни дейци.

Фолософи като Спиноса и Де-
скарт са учили в Лайден по време на 
холандския Златен век. От тогава 
16 Нобелови лауерати са свързани с 
университета, включително Ал-
берт Айнщайн и Енрико Ферми.
Повече от 200 специалности се 
предлагат на английски език, вклю-
чително в бакалавърска и магис-
търска степен.

Wageningen University  
and Research

Wageningen University е единстве-
ният университет в Холандия, кой-
то се занимава конкретно и задъл-
бочено с проблема за 
здравословното хранене и жизнена-
та среда. Състои се от Wageningen 
University, Van Hall Larenstein, Универ-
ситета за приложни науки и някол-
ко изследователски института. 

Изследванията и образованието 
в университета се основават на 
фундаментален научен подход и на 
прилагане на знанията на практика. 
Това позволява на Wageningen 
University да използва интегриран 
подход към актуалните обществе-
ни теми, като например: измене-
нието на климата, нездравословния 
начин на живот, продължителния 
натиск върху естествената ни 
среда, хуманното отношение към 
животните.

WUR също така е признат от 
специалистите за един от най-до-
брите университети в света в об-
ластта на земеделието и селско-
стопанските науки. Понастоящем 
в това висше учебно заведение 
учат около 9600 студенти, които 
се обучават и подпомагат от общо 
6500 души административен и 
преподавателски състав. 

University of Amsterdam
Основан в далечната 1632 г.,  

University of Amsterdam (UvA) е тре-
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Delft University of Technology (TU Delft)
Delft University of Technology (TU Delft) е най-големият и 

най-стар държавен технически университет в Нидер-
ландия. Основан е от Кралската академия на инженери-
те, които са обучавали гражданите да работят в Dutch 
East India Company.

Броят на студентите в TU Delft се е увеличил драс-
тично след Втората световна война, като до ден-дне-
шен се спазва традицията на „reception week“, в която 
посрещат първокурсниците.

Особено забележителна е библиотеката на ТU Delft , 
проектирана така, че покривът е покрит с трева, коя-
то служи като естествена изолация.
Обучават се по-малко от 20 000 студенти, от които 
¼ са международни.

University of Groningen
Създаден през 1614 година, университетът е сред 

най-старите висши учебни заведения в страната. Той е 
сред 100-те най-добри университета в света във 
всички най-престижни световни класации.

Университетът е дом на първата жена-студент, 
първата жена-професор в страната, първият нидер-
ландски астронавт и първият президент на Европей-
ската централна банка. Той е един от елитните изсле-
дователски университети в Европа, а сферите, в които 
се е специализирал, са психология, медицина, бизнес ад-
министрация, екология и социология.

Обучението в университета става на малки групи и 

окуражава студентите да взимат дейно участие в 
дискусии, генерирането на идеи и изграждането на зна-
ния. Университетът предлага баланс между теория и 
практика, като помага на всеки да развие индивидуал-
ните си таланти.

Грьонингенският университет предлага 45 бакала-
върски и 146 магистърски програми. 

Vrije Universiteit Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam е университет с около 25 

000 студенти. Това е първият университет в Нидер-
ландия, създаден от частно лице, без намеса от страна 
на държавата или църквата. 

Vrije University Amsterdam има силно чувство за соци-
ална ангажираност. Това е академична общност, която 
отдава значение на откритост и която поддържа сил-
на международна перспектива. 

Университетът има 12 факултета, които предлагат 
голямо разнообразие от бакалавърски, магистърски и 
докторски програми в много области като изкуство, 
стоматология, наука за земята и живота, икономика и 
бизнес, право, медицина, философия, психология и педа-
гока, точни науки, социология и теология.

Maastricht University
Maastricht University (UM) е университетът с най-сил-

но изразена интернацинализация в Нидерландия. От-
кроява се със своя новаторски подход към обучението и 
международната перспектива. С почти 16 000 студен-
ти и 4 000 служители, UM предлага богат избор на 
учебни програми, всички от които са проектирани 
така, че да изведат най-доброто от възможностите 
на студентите.

Университетът предлага 13 бакалавърски програми 
на английски език и 43 магистърски програми на англий-
ски език.

Radboud University
Radboud University е изследователски университет, 

който се намира в Нeймехен – един от най-старите 
градове в Нидерландия, чиято история може да се про-
следи от римско време. В днешно време градът има 
около 165 000 жители, 30 000 от които са студенти.

Голямото разнообразие от магистърски програми на 
английски език прави университета притегателно мяс-
то за тясно профилирани специалисти в различни об-
ласти като международен бизнес, биология, социални и 
компютърни науки, европейско право.

основан в 1575 г., университетът 
лайден е най-старата 

образователна институция в 
нидерландия и поддържа връзка с 
кралското семейство, чиито членове 
и представители често се обучават 

там, както и мнозина политици, 
интелектуалци и културни дейци

снимка: unsplash.com
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Михаел 
Недялков

Какво ви очаква първата седмица във Фонтис 
Здравейте, аз съм Михаел Недялков и преди три години 

пристигнах в град Айндховен, за да уча Електро инженер-
ство. В самото начало не знаех какво ме очаква и бях много 
изненадан през първата седмица - Introduction Week. През 
тази седмица ти, твоят клас, и всички студенти първа 
година, облечени с тениски на Fontys, се запознавате с 
града, посещавате фестивали, монументи, ресторанти, 
водени от студенти от втора или нагоре година.

Практика и възможност за развитие  
на лични проекти

След като бурната седмица отмине, настъпва 
по-тихата и сериозна седмица. Започват лекции, прак-
тики и проекти. Практиките са там, за да ви дадат 
нужната перспектива на теорията, която сте взели и 
вървят ръка за ръка с теорията. В практиките вие ще 
се научите как да прилагате теорията и как да използ-
вате нужните специализирани уреди. На мен любими са 
ми проектите, направени с цел да ви дадат опит да 
работите в екип, да размишлявате над проблемите 
като отбор и моята любима част - това да можете да 
строите каквото си искате. Тези от вас, които биха се 
чувствали лимитирани от това, че са в отбор и искат 
да си развият собствен проект, могат да са спокойни в 
знанието, че има студентска асоциация на име 
Makersplayce, където студенти от всички инженерни 
специалности могат да участват и да ползват уреди-
те и машините за да работят по своя мечтан проект. 
Всички тези неща са създадени с цел да ви посочат 
пътя как да станете инженери в един от най-добрите 
градове за IT и инженерство в цяла Европа.

Айндховен: Инженер без работа няма
Айндховен е най-големият град в региона на Северен 

Брабант, намирайки се в южната част на Нидерландия. 
Вървейки по улиците вие можете да видите хора от 
всички националности, а когото и да спрете от тях, 

всички могат да ви отговорят на английски. Градът има 
богата история на инженерство, все пак компанията 
Philips е била открита тук. Първият им завод е постро-
ен през 1891-ва година. В момента, седейки на една от 
многото пейки във Philips de Jongh Park, и пишейки тази 
статия, мога да ви кажа, че където и да погледнете из 
града, можете да намерите завещанията на този ги-
гант. Тези признаци на завещанието, останало от 
Philips, са навсякъде около нас в града, от старите заво-
ди, превърнати в офиси за малки и средни компании, до 
гиганти като ASML, DAF Trucks, ALTEN и много други ин-
женерни компании, които съществуват благодарение на 
Philips. Толкова е силна кооперацията между компании, 
университети и държавата в тази област, че регионът, 
наречен Brainport, e обозначен като критичен за иконо-
мическото развитие на цяла Нидерландия. В Brainport 
региона е казано, че инженер без работа няма.

Силна връзка между компании и университети
Компаниите търсят и студенти от втора и нагоре 

година, за да работят при тях на почасова работа. 
Тази връзка между компании и университети е дости-
гнала фаза, където веднъж годишно се организира съ-
битие, наречено Meet&Match. Студенти и различните 
компании в региона се срещат за интервю, често за-
вършвайки с намерена работа или подписан договор за 
стаж. Елате и се присъединете към един от най-ино-
вативните градове в цяла Европа.

Контакти
Можете да се свържете с мен на  
m.nedyalkov@student.fontys.nl
www.fontys.edu

Electrical & Electronic Engineering във  
Fontys University of Applied Sciences  

(Нидерландия)
Какво е да следваш в един от най-развитите  

региони в Европа
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Ф
ранция е страна, коя-
то много хора изби-
рат за своето обра-
зование, защото то е 
на световно ниво. 
Образованието е се-

риозен въпрос във Франция, както би 
трябвало да бъде, и тези, които посе-
щават образователна институция в 
страната, винаги могат да разчитат 
на възможно най-доброто образова-
ние. Има толкова много различни ин-
дустрии, в които Франция превъзхож-
да други страни, че независимо от 
какъв тип кариера се интересувате, 
бихте могли успешно да се реализира-
те.
Ядреното, космическо и авиационно 
обучение във Франция е много популяр-
но. Тези, които се записват да учат в 
университети във Франция, често го 
правят заради технологията, която се 
предлага. Други отрасли, в които 
Франция превъзхожда други страни, 
включват педагогика, езици, изкуство, 
история, медицина и право.

материал на Кристина Пенчева

ФранциЯ  
популярните специалности

Ако се интересувате да станете учител, Франция определено е страната, 
която може да сбъдне мечтите ви. Разбира се, трябва да сте сигурни, че ще 
останете в страната и ще живеете там, ако планирате да получите така-
ва диплома, тъй като тя няма да бъде призната в други страни. Можете 
обаче да учите в някой от големите университети и да посещавате езиков 
курс и специалност, с която ще можете да преподавате извън страната. 
Преподават се много различни курсове по френски език, но също така може-
те да научите немски, италиански, испански и английски.

Франция е страна, която е успешна в юридическите си програми; това обаче 
е област, която е най-добре да се остави за местните жители (напр. Англия 
и Франция имат напълно различни правни системи). Тези, които се интересу-
ват от изучаването на международно право, ще открият, че многото раз-
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Франция е силно изискваща по 
отношение на стандартите за 

обучение

лични курсове във Франция са от 
най-висока образователна степен. 
Курсовете по икономика във Фран-
ция са много популярни както за 
местни, така и за чуждестранни 
студенти. Франция е избрана за 
курсове по икономика, тъй като те 
често са много по-сложно препода-
вани, отколкото в други европей-
ски страни.

Друг отличен избор за обучение във 
Франция е науката. Ако решите, че 
искате да изучавате научен курс в 
страната, трябва да сте подгот-
вени и решени. Тъй като Франция е 
силно изискваща по отношение на 
техните стандарти на обучение, 
научните програми, предлагани в 
различните колежи и университе-
ти, често са трудни и предназначе-
ни за тези, които наистина искат 
да заслужат своята диплома в тази 
област. Макар и предизвикателни и 
отнемащи време, ползите от полу-
чаване на такава степен си заслу-
жават.

Медицината е друга област, която 
е успешна в образователен аспект 
във Франция. Докато курсовете по 
медицина отнемат средно пет го-
дини, може да не е толкова лесно да 
преминете дори през първата го-
дина. Със сигурност е безпроблемно 

да влезете в колеж или универси-
тет за първа година; местата през 
следващите години обаче са силно 
конкурентни и често трудно дос-
тижими. 
Някои от другите най-добри въз-
можности за обучение във Франция 
включват:

 ■ Фармакология
 ■ Социология
 ■ География
 ■ Лингвистика

Колежите и университетите във 
Франция, които предлагат тези 
курсове, гарантират, че техните 
ученици получават най-доброто 

възможно обучение. Изглежда, че 
знаят повече от останалия свят 
по тези теми и се целят да препо-
дават на учениците повече от оби-
чайната учебна програма. За хора-
та, които желаят да достигнат 
върха и да станат най-добрите, 
изборът на институция във Фран-
ция за една от гореспоменатите 
специалности е прекрасна идея.

Докато предметите по-горе са 
тези, в които Франция превъзхож-
да, това не означава, че не можете 
да придобиете диплома по друг 
предмет и все пак да получите не-
вероятно образование. Франция се 
отнася сериозно към техните об-
разователни стандарти и можете 
да разчитате на всеки курс или 
предмет, който ви интересува, да 
идва от грижовни преподаватели, 
посветени на предоставянето на 
качествено образование.

Някои от другите налични курсове 
включват винопроизводство или 
маркетинг във винената индус-
трия. Ако има място, на което на-
истина можете да научите всичко, 
което трябва да знаете за виното, 
това трябва да е Франция. Има ня-
колко програми, свързани с науката 
за напитката, които можете да по-
лучите, всяка от тях не само ви по-

За хората, които 
желаят да 

достигнат върха и 
да станат най-

добрите, Франция 
е прекрасна идея
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мага да станете експерт в облас-
тта, но и бързо да спечелите 
работа. Същото се отнася и за ку-
линарията. 
Изкуството също е нещо, за което 
французите знаят много. Някои от 
най-добрите световни художници 
идват от страната и когато ре-
шите да се включите в клас по из-
куство в страната, не е изключено 
един ден да станете забележител-
на фигура. Диплома по изкуства 
може да отвори вълнуващ свят на 
възможности и потенциал, като 
същевременно ви помага да оцени-
те в по-голяма степен изобрази-
телното изкуство в страната. Ако 
сте креативни и обичате да го по-
казвате, изборът на този тип про-
грама може да бъде най-добрият 
вариант за вас.

Международният бизнес е още един 
популярен курс, който се преподава 
във Франция, и чиято диплома мо-
жете да придобиете. Когато раз-
ширите знанията си и усъвър-
шенствате уменията си по 
международен бизнес, пред вас ще 
се отворят множество възможнос-
ти. С тази степен не сте ограниче-

ни в областите, в които можете да 
работите. И тъй като много стра-
ни са активно ангажирани с Фран-
ция, можете да разчитате, че ще 
предоставите изключително об-
служване, след като притежавате 
такава диплома. Много хора се на-
сочват към университетите във 
Франция, когато търсят диплома 
по международен бизнес.

Модата е друга водеща индустрия 
във Франция и когато решите да се 
запишете в колеж или универси-
тет, за да учите мода, бихте си 
осигурили успешно бъдеще напред; 
като същевременно бъдете на вър-
ха на най-новите модни тенденции 
и дизайни. С модно образование въз-
можностите са безкрайни и никога 
не се знае точно какви врати мо-
гат да ви отворят. Тъй като Фран-
ция е известна със своя изискан 
стил и мода, и ако сферата ви ин-
тересува, можете да разчитате, че 
учейки мода придобивате диплома 
от голямо значение за страната. 
Има програми, които предлагат 
шанс да придобиете непълна бака-
лавърска степен по мода само за 
една година, но можете да при-

съствате и за по-дълъг период и да 
получите пълния вариант на бака-
лавърска степен. Времето, което 
отделяте за обучение, трябва да се 
основава на това, което искате да 
правите след дипломирането си. 
Разбира се, на тези, които прите-
жават пълната бакалавърска сте-
пен, се предлагат много допълни-
телни възможности с по-високо 
заплащане, които на тези с други 
дипломи и сертификати не биват 
предлагани.

Отново това са само част от нау-
ките, които можете да учите в ко-
леж или университет във Франция. 
Със сигурност може да се каже, че 
ако дадена специалност ви интере-
сува, то страната предлага отлич-
на възможност за обучение. 

ако решите да 
се запишете да 
учите мода във 
Франция, бихте 

си осигурили 
успешно бъдеще 

занапред

об
уч

ен
ие

 в
ъв

 Ф
ра

нц
ия

46



ст
уд

ен
тс

ки
 ж

ив
от

47



ез
ик

ов
и 

ку
рс

ов
е 

и 
се

рт
иф

ик
ат

и

48

П
оследната го-
дина беше из-
ключително ди-
намична и 
доведе до много 
промени в све-
товното обра-
зование. Най-го-

лямата от тях беше свързана с 
излизането на Великобритания от 
Европейския съюз и рязкото поскъп-
ване на обучението там за студен-
тите от Континента. Пандемията 
пък стана причина както за намаля-
ването на таксите на някои места, 
така и за увеличението им на други. 
В тези непредсказуеми времена е 
добре да сте запознати с всичките 
си опции, преди да изберете къде да 
инвестирате пари за бакалавърска-
та си степен. Затова и в настоящия 
брой посвещаваме рубриката „Об-
разованието в цифри“ на таксите за 
обучение в държавните универси-
тети из Европа. 
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материал на Жени Янева

Великобритания
Великобритания е несъмнено една от най-скъпите учебни дестинации не само в 
Европа, но и в света. Там дори местните студенти са задължени да плащат 
цели 9250 лири на година. И докато преди европейците имаха привилегията да 
дължат същите пари и да се възползват от най-различни схеми за заеми, то 
след Брекзит статутът им стана като този на международните студенти. 
Това означава, че цената на обучението им в момента варира значително дори в 
държавните университети спрямо избраната специалност и репутацията на 
съответното учебно заведение. 
Повечето такси са в диапазона от 12 000 до 20 000 паунда годишно. Отделни 
програми за медицина могат да достигнат цели 70 000 лири – това се дължи на 
нуждата от редовни практики по време на обучението, които се провеждат в 
специализирани лаборатории. От друга страна, специалностите в сферите на 
хуманитарните и социалните науки са сред най-евтините за интернационал-
ните студенти, понеже са базирани върху лекции. 
Ако искате да следвате в Обединеното кралство дори след Брекзит, задължи-

таКСите За оБУЧение 
в държавните университети 
из европа
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телно трябва да се запознаете със стипендиите и заеми-
те, които ви се полагат в дадена страна или институция. 
Автономията, която учебните заведения на Острова 
имат, не позволява генерализирането на условията за 
таксите им. Затова и предварителното проучване е клю-
чово за следването във Великобритания. 

Нидерландия
Държавните нидерландски университети, подобно на бри-
танските, таксуват всичките си студенти без значение 
дали са местни или чуждестранни. За щастие, тук евро-
пейците все още могат да плащат по-малко, което е и 
причината в нидерландските учебни заведения да се очак-
ват повече кандидати в годините след Брекзит. 
За студентите от ЕС важи законовата такса за обучение, 
която е между 1040 и 2083 евро годишно за всяка държав-
на институция. През първата година от образованието 
тази сума може да бъде редуцирана наполовина, ако избра-
ната от студента програма носи бакалавърска или асо-
циирана степен.
Важно е да се отбележи, че през учебната 2020/2021 беше 
взето решението хората в малки или интензивни курсове 
да не могат да се възползват от това опрощаване. Това 
най-вероятно се дължи на последиците от пандемията и 
нуждата от повече средства в нетолкова популярните 
институции. Отново ви съветваме да проверите внима-
телно финансовите условия в желаното учебно заведение, 
особено ако възнамерявате да кандидатствате в прило-
жен университет или колеж по свободни изкуства и науки. 
В тях традиционно се приемат значително по-малък брой 
студенти.

Ирландия
В Ирландия много от бакалавърските степени в държав-
ните университети са безплатни за гражданите на Евро-
пейския съюз – разходите по тях се поемат от Органа за 

Добре е да сте запознати с 
всичките си опции, преди да 

изберете къде да 
инвестирате пари за 

бакалавърската си степен

висшето образование (Higher Education Authority). Имайте 
предвид, че макар и да е рядкост, не е изключено да попад-
нете и на платена програма.  
За да бъдете освободени от такси, трябва да отговаря-
те на определени условия – да не притежавате вече бака-
лавърска или друга следдипломна степен, както и да не 
повтаряте година на обучение. Освен това отбележете, 
че макар и програмата ви да се води безплатна, трябва да 
се подготвите за административните вноски, които по-
криват най-различни студентски услуги и могат да 
достигнат цели 3000 евро на година. Размерът им варира 
спрямо университета и може да се променя в хода на обу-
чението. 

Германия 
Ако искате да следвате в Германия, ще сте щастливи да 
разберете, че повечето университети там не начисляват 
такси за обучение за бакалавърски програми – без значение 
от националността на студента. Държавните институ-
ции са преобладаващите в страната и изискват един-
ствено заплащане на административна такса. Тя варира 
от 100 до 350 евро на семестър и покрива различни услуги, 
от които студентът може да се възползва по време на 
следването си.
Изключения обаче не отсъстват и тук – например, ако не 
завършите курса си навреме в Бремен, Долна Саксония, 
Саарланд, Саксония, Саксония-Анхалт или Тюрингия, може 
да се наложи да платите допълнително.

Австрия
В австрийските държавни университети студентите от 
Европейския съюз, които са записали редовно обучение или 
участват в обменна програма, не трябва да покриват ни-
какви такси, а единствено да заплащат сума от 20 евро на 
семестър. Тя отива за членството в студентския съюз и 
застраховката при злополуки, която всички учащи са за-
дължени да си направят.
Университетите по приложни науки организират учебния 
си процес по различен начин, затова правителството им 
позволява сами да решават колко да таксуват студентите 
си. Въпреки това разходите за обучение в тях не са много 
по-високи от тези в изследователските институции – ев-
ропейците обикновено плащат по 363 евро на семестър.

Франция
Таксите за обучение в държавните университети във 
Франция са сравнително ниски за студентите от Евро-
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пейския съюз. Повечето бакалавърски програми изис-
кват вноска от средно 170 евро годишно. Медицински-
те и инженерните специалности са с по-високи такси 
– съответно около 450 и 620 евро на година. Но освен 
средства за обучение ще трябва да отделите и таки-
ва за разходи по студентски дейности и поддръжка на 
кампуса в размер до 100 евро.

Испания
Държавните университети в Испания предлагат два 
вида бакалавърски степени. Първите са официални и 
таксите за програмите им се определят от всяка ав-
тономна област в страната, като обикновено вари-
рат между 150 и 3500 евро на година. Вторият тип 
квалификации са специфични за институцията, която 
ги издава, и не подлежат на регулации от властите. 
Следователно таксите на обучение за тях могат да 
скочат до десетки хиляди евро. Внимателното проуч-
ване не само на програмите, но и на акредитациите, 
които носят, е съществено и при избора на специал-
ност в Испания.

Италия
Италия е известна със своето отлично висше образо-
вание на достъпна цена. Размерът на таксите за обу-
чение в държавните университети зависи от програ-
мата, за която се кандидатства, но и от финансовите 
възможности на семейството на студента. Минимал-
ните такси са 900 евро годишно, а максималните – 
4000. Възможно е обаче човек да бъде освободен от 
плащане на каквито и да е пари заради социоикономи-
ческата си ситуация, какъвто е и случаят за много из-
точноевропейци. 

ниските такси за 
обучение в 

дадена държава 
невинаги 

означават и 
малки разходи 

за живот

Дания
Висшето образование в публичните датски университе-
ти е напълно безплатно за всички студенти от Европей-
ския съюз. Бакалавърските програми на английски обаче не 
са в изобилие, затова ако сте се насочили натам или се 
уверете, че малкото налични отговарят на всичките ви 
изисквания, или помислете за интензивна езикова подго-
товка. 

Белгия
Белгия се дели на фламандски и валонски регион, като и в 
двата годишните разходи за обучение варират между 8 
000 и 12 000 евро. За да се увери обаче, че тези такси не 
са пречка за никого, правителството ги субсидира както 
за локални, така и за европейски студенти. От учащите 
се изисква единствено ежегодно да плащат таксите за 
администрация, които варират спрямо вида на учебното 
заведение. Във Фландрия горната им граница е около 950 
евро, а във Валония и Брюксел – 835 евро.

Размерът на таксите за обучение играе изключително 
важна роля при избора на правилния университет. Не за-
бравяйте обаче да проучвате и разходите за живот – 
ниските цени на образование в дадена държава невинаги 
означават и евтина издръжка. Планирането на кандидат-
стването отрано е най-лесният начин да гарантирате, 
че ще се спрете на перфектната учебна дестинация за 
вашето финансово състояние.
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И
рландия е 
приветлив 
остров с 
к о с м о п о -
литни гра-
дове и бога-
та история, 
свързана с 
литерату-

рата. Ирландското правителство 
се ангажира да подкрепя студен-
тите и инвестира милиарди евро в 
образованието. За привличане на 
чуждестранни студенти са на раз-
положение стотици програми за 
стипендии и финансиране. Най-до-
брите университети в страната 
са следните:

ирланДиЯ
 все по-предпочитана след Брекзит!

материал на Кристина Пенчева

1. trinity College Dublin
Основан през 1592 г., Тринити е 
най-високо класираният универси-
тет в Ирландия. Разположен в цен-
търа на оживената столица на Ир-
ландия, зашеметяващият кампус на 
Trinity е дом на общност от учени, 
които са в центъра на научните 
изследвания и преподаването. Ком-
бинирайки исторически традиции 
със световноизвестни хъбове за 
научни постижения, Trinity College 
Dublin предлага уникална възмож-
ност да съчетаете строга акаде-
мична програма с несравним набор 
от културни, социални и професио-
нални преживявания.

Класиран на 1-во място в Ирлан-
дия и 101-во в света, Trinity College 
Dublin предлага строго академично 
образование на всички свои студен-
ти. С над 600 курса, депозитна биб-
лиотека с над 6 милиона тома и из-
следователи, които привличат 70 
милиона евро годишно от външно 

топ университети в ирландия

Място в 
Ирландия

Място в 
света Университет

1 =101 Trinity College Dublin, The University of Dublin

2 =177 University College Dublin

3 =238 National University of Ireland Galway

4 286 University College Cork

5 =439 Dublin City University

6 511-520 University of Limerick

7 701-750 Maynooth University

8 801-1000 Technological University Dublin
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не всички 
бакалавърски 

курсове, 
предлагани от 
държавните 

университети, са 
безплатни

над 400 бакалавърски курса, както и 
следдипломно обучение и възмож-
ности за научни изследвания в об-
ластта на изкуствата, хуманитар-
ните и природните науки, 
инженерството, човешките, соци-
алните и здравните специалности.

2. University College Dublin
Университетският колеж Дъблин е 
един от водещите европейски уни-
верситети. Класиран в топ 1% на 
образователните институции по 
света в общата класация за 2021 
QS World University Rankings, UCD е 
поставен на 177 място в света. UCD 
е глобалният университет в Ир-
ландия - най-големият и междуна-
роден университет в страната с 
над 8000 чуждестранни студенти 
от 138 държави. 

UCD е университет, свързан с 
правителството, индустрията и 
обществото в Ирландия. Много от 
259 000 възпитаници на UCD са се 
отличили във всички области на ин-
дустрията, изкуствата, инженер-
ството, науката, културата, спор-
та и обществения живот в 
Ирландия и в чужбина. UCD има един 
от най-големите градски кампуси в 
Европа, който предлага съоръжения 
и удобства от световна класа, 
включително добри възможности за 
настаняване.

UCD има глобални центрове в 
Ню Йорк, Пекин, Делхи, Дубай и Ку-
ала Лумпур, които предоставят 
контакт с гимназии, партньорски 
институции, ученици и родители в 
местната часова зона.

UCD е признат за един от 
най-големите архиви на културна 
история в Европа и е дом на Нацио-
налната фолклорна колекция, която 
през 2017 г. е включена в регистъра 
на ЮНЕСКО за паметта на света.

3. national University of  
ireland Galway
Galway е международно признат за 
своите върхови постижения и през 
последните пет години е един-
ственият университет в Ирлан-
дия, който постоянно се издига в 
най-конкурентните световни уни-
верситетски класации. Както QS, 
така и Times Higher Education 
Rankings, поставят университета 
в по-висока позиция на годишна 
база.

Galway бе обявен за „Универси-
тет на годината 2018“ в универси-
тетския наръчник на Sunday Times, 
осигурявайки си престижното при-

знание за трети път, след като 
спечели встъпителната титла 
през 2002 г. и отново през 2009 г.

NUI Galway е най-добрият уни-
верситет в Ирландия по заетост 
- над 98% от завършилите възпи-
таници са наети от работодатели 
или продължават обучението си в 
следваща образователна степен в 
рамките на шест месеца след ди-
пломирането.

Националният университет е 
един от най-международните уни-
верситети в Ирландия, а Галуей е 
най-разнообразният град на стра-
ната. В NUI Галуей всяка година се 
записват над 3000 студента от 
над 110 страни. NUI Галуей има ус-
тановени партньорства с някои 
от ключовите културни организа-
ции в региона, за да стимулира пре-
подаването и изследванията в об-
ластта на изкуствата. Галуей е 
известен като място, където изку-
ствата и културата се празнуват, 
преосмислят и споделят със света, 
и е обявен за Европейска столица на 
културата 2020. 

процедура по  
кандидатстване
Изискванията за записване могат 
да варират от година на година в 
зависимост от броя на наличните 
места и броя на кандидатите, така 
че има голяма конкуренция за по-по-
пулярните програми. Ирландските 
студенти се състезават за учас-
тие въз основа на резултати, по-
стигнати при изпит за ирландски 
сертификат от гимназията. Сту-
дентите се оценяват по шестте 
им най-добри предметни оценки. За 
студенти от европейските държа-
ви, изискванията са подобни на 
тези във Великобритания, изисква 
се дипломата от средно образова-
ние и езиков сертификат. 

Дипломата за международен 
бакалавър (IB) също се приема като 
отговаряща на минималното изис-
кване за влизане в програмите за 
висше образование, при условие, че 
се вземат предвид различните 
оценки и комбинации от предмети, 
посочени в публикуваните изисква-
ния за кандидатстване. Във всички 
институции трябва да бъдат из-
пълнени специфични изисквания за 
програма и преподаватели. Всички 
кандидатури се оценяват индиви-
дуално и дипломата не гарантира 
прием. Отделните институции мо-
гат да определят допълнителни 
изисквания към минимално необхо-
димите.

финансиране, студентите получа-
ват образование от световна кла-
са във водещ университет както 
за преподаване, така и за научни 
изследвания.

Trinity е признат за водещ меж-
дународен център за научни из-
следвания и световен лидер в нано-
технологиите, информационните 
технологии, имунологията, мате-
матиката, инженерството, психо-
логията, политиката, английският 
език и много други области.

Три факултета предлагат на-
бор от възможности за обучение в 
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разходите за живот в 
ирландия са малко по-

високи от средните за европа

галуей е обявен за 
европейска столица 
на културата 2020

такси за обучение
В Ирландия бакалавърските степени са безплатни за 
граждани от Ирландия, страните от ЕС / ЕИП и Швейца-
рия. Разходите се поемат от Висшето образование (HEA).

Имайте предвид, че не всички бакалавърски курсове, 
предлагани от държавните университети, са безплат-
ни. Винаги проверявайте официалната страница на 
учебната програма, за да видите какви такси за обуче-
ние се прилагат за студенти от вашата страна.

За следдипломно (магистърско и докторско) обуче-
ние студентите от ЕС/ЕИП трябва да очакват запла-
щане на такси за обучение, които варират между 3000 
- 30 000 евро за академична година. Курсовете по биз-
нес и медицина обикновено са най-скъпите. 
Такси за обучение за студенти извън ЕС/ЕИП:

 ■ Бакалавърски курсове: 9 850 - 55 000 евро/година
 ■ Следдипломни магистърски и докторски курсове: 9 
950 - 35 000 евро/година

Всички чуждестранни студенти (както граждани на 
ЕС/ЕИП, така и извън ЕС/ЕИП) трябва да плащат такса 
за студентски вноски от максимум 3000 евро/година за 
студентски услуги, като заявки за изпит и подкрепа за 
клубове и общества. Таксата варира в различните уни-
верситети и може да се променя всяка година.

разходи за живот
Разходите за живот в Ирландия са малко по-високи от 
средните за Европа. Трябва да очаквате да харчите ня-
къде между 550 - 1000 евро/месец. 
Средни разходи за живот в ирландските градове (вклю-
чително разходите за настаняване) са следните:

 ■ Дъблин: 1100 - 1800 евро/месец
 ■ Корк: 860 - 1400 евро/месец
 ■ Галуей и други по-малки градове: 800 - 1100 евро/месец

Висшите училища предлагат настаняване в сту-
дентски домове, което обикновено струва над средно-
то за Европа 200 - 300 евро. Често е трудно да се на-
мери свободна квартира, тъй като броят на местата е 
ограничен и търсенето е голямо. Освен стая в общежи-
тие, можете да наемете/ споделите апартамент или 
да изберете да живеете с ирландско семейство. 
Средните цени за настаняване на студенти  
в Ирландия са:

 ■ Студент, живеещ сам: 400 - 900 евро/месец
 ■ Студент, живеещ с партньор / колеги:  
450 - 550 евро/месец

 ■ Студент, живеещ в кампуса: 300 - 650 евро/месец
 

Средните месечни разходи за храна не са високи. Ще 
харчите около 250 - 350 евро на месец за пазаруване на 
хранителни стоки. Можете също да вечеряте в малък 
ресторант и да платите 15 евро или да се насладите на 
тристепенно меню за двама в ресторант от среден 
клас за 55 евро.

езикови изисквания
Доброто разбиране на английския език е от съществено 
значение за учениците, чиито първи език не е английски. 
Трябва да можете да разбирате, разговаряте и пишете 
на английски, тъй като това е езикът на обучение във 
всички ирландски висши училища.

Студентите трябва да покажат владеене на ан-
глийски език, за да бъдат приети за дипломна програма. 
Много университети и колежи предлагат курсове за 
обучение по английски език за студенти с надеждата да 
учат при тях. Има и 94 частни училища за обучение по 
английски език в цялата страна, които провеждат 
краткосрочни и дългосрочни курсове.

Списъкът по-долу посочва минималните стандарти 
на английски, които трябва да бъдат покрити:

IELTS
Composite score of 6.0- 6.5 with 
not less than 6.0 in any one 
component

Cambridge 
Proficiency Grade C

Cambridge 
Advanced Grade A



Ето моят списък с неща, които ми се щеше да знам преди да 
замина да уча в чужбина.

1. Храната е различна
Отне ми повече от година (или дори две), за да свикна с храната. Много 
от продуктите, които познавах и обичах, бяха трудни за намиране или 
просто имаха различен вкус. С времето се научих да намирам магазините, 
които продават българска (или поне балканска) храна. Ще ми се да знаех, 
че в някои градове има български магазини, а в повечето турски, източно-
европейски или дори арабски магазини може да се намери българско сире-
не, лютеница, или поне буркан с кисело зеле. 

2. Не си носи тиган
Събирането на багаж преди да заминете за първи път към новата държа-
ва може да се окаже наистина голямо предизвикателство. Не знаех какво 
ще ми трябва, а и мислих, че всичко, което ще ми е необходимо, ще е тол-
кова по-скъпо в Англия, отколкото в България, че ще трябва да събера 

материал на Юлия Кошаревска
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някои 
университети ви 

дават 
възможността да 
закупите кутия с 

всички неща, 
които ще са ви 
необходими в 
първите дни

какво ми се щеше да  
знам преди да замина да  

УЧа в ЧУжБина

В
ероятно едно от най-вълнуващите неща, които може да направите след като завършите учили-
ще, е да заминете да учите в чужбина. В първите няколко месеца не само ще се запознаете с мно-
го нови интересни хора, но и ще трябва да свикнете с новата образователна система, както и с 
бюрокрацията в чужбина. Бързо ще трябва да научите да се справяте сами с различни неща, за 
които дори и не сте предполагали, че някога ще се сблъскате.
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всичко в 32-килограмовия ми ку-
фар.

Затова първото нещо, което 
трябва да направите, е да разбе-
рете дали в квартирата ви ще 
има посуда. Дори и да няма, веро-
ятно би било много по-практично 
да си купите необходимите неща 
от бюджетна серия на Ikea или 
Wilko. Често те са дори по-евти-
ни от еквивалентни продукти, 
които ще намерите в България.

3. Вземи си пижама
От друга страна, това, че си взех 
олекотен юрган в куфара, се оказа 
изключително добро решение. 
Пристигнах късно в квартирата 
си и магазините вече бяха затво-
рени (а и дори и да не бях, едва ли 
първото нещо, което щях да ис-
кам да направя, щеше да е да си 
купувам чаршафи!). 

Някои университети ви дават 
възможността да закупите кутия 
с всички неща, които ще са ви не-
обходими в първите дни. Тя ще ви 
очаква в стаята щом пристигне-
те. Проверете дали това е въз-
можно и във вашето учебно заве-
дение.

Едно от нещата, които реших, че 
няма да са ми необходими обаче, 
беше пижама с дълги ръкави. Зами-

навайки от София, където беше 32 
градуса, кацнах в Лондон, където 
температурата беше 13. И така 
едно от първите неща, които си 
купих, беше дебела пижама!

4. Всички се срамуват да се 
запознаят с нови хора
Първите дни в университета са 
много притеснителни, независимо 
от това дали си местен или чуж-
дестранен студент. Повечето 
хора са срамежливи в подобни си-
туации и не знаят как да завържат 
разговор. Ако и вие се притеснява-
те, помнете, че всички се намира-
те в същото положение и просто 
започнете разговор с хора, които 
срещате в курса ви или извън него. 
Някои от тях може би ще ви ста-
нат близки приятели.

5. Планирането на време и 
вземането на почивка

Важно е да планирате времето си 
добре, за да имате възможност да 
прочетете необходимата литера-
тура и да се подготвите за изпи-
ти или курсови работи. Помислете 
и за извънкласни дейности, които 
ви допадат, за да развиете нови 
умения и да се запознаете с раз-
лични хора. Но внимавайте да не се 
претоварите и нагърбвате с пре-
калено много отговорности и ра-
бота, и да нямате време за почив-
ка. Това ще доведе само до 
„бърнаут". 

6. Поддържането на връзка с 
приятели
Поддържането на връзки с прия-
тели вкъщи е по-лесно, отколкото 
е било когато и да е било преди. 
Социалните мрежи - както лични-
те съобщения, така и неща като 
Instagram Stories, правят общува-
нето от разстояние по-лесно.

Важно е да намирате време да се 
чувате с приятелите и семей-
ството си, но е също толкова ва-
жно да отделяте време на новите 
ви приятели. Помнете, че не може 
да живеете на две места едновре-
менно, но може да се чувате с ва-
жните за вас хора и да се уверите, 
че сте там във важните моменти.

7. Къде са най-изгодните 
оферти 
В първите дни след като прис-
тигнете в нова страна, вероятно 
няма да знаете в кои магазини е 
най-изгодно да се пазарува. Пи-
тайте някои от новите ви позна-
ти или потърсете информация 
онлайн.

Освен кои са най-изгодните мага-
зини, направете проучване и къде 
може да получите студентски от-
стъпки. Ще се изненадате, че в 
това число вероятно се включва 
градският транспорт, фризьор-
ски салони, магазини за дрехи и 
какво ли още не. 

Потърсете и онлайн приложения, 
които ви дават отстъпка за 
местни ресторанти. Често те се 
борят и с ненужното изхвърляне 
на храна и ви дават възможност 
да купите ястия изключително 
изгодно в края на деня. 

8. Наслаждавайте се на 
приключението
Не забравяйте да се наслаждава-
те на приключението - много 
хора казват, че това са едни от 
най-хубавите години от живота 
ви! 

ако се 
притеснявате, 

помнете, че 
всички се 

намирате в 
същото 

положение и 
просто започнете 
разговор с хора, 
които срещате в 

курса ви или 
извън него
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V

интервю на Борислав Борисов

Здравей, Влади. Тъй като сме списание за образо-
вание, нека започнем с тази тема. Какво си за-
вършил? Май е доста далеч от актьорството? 

Здравейте! Завършил съм Английска филология в 
СУ‚ Св. Климент Охридски‘, а и преди това наблягах 
на езиците – имам диплома от гимназията с руски 
и английски, вземах и частни уроци по френски два-
найсетина години. Баща ми беше добър в езиците, 
но от малки с брат ми слушахме и много хубава му-
зика и гледахме много филми вкъщи. Моите роди-
тели са зъболекари, но възпитаха у нас вкуса към 
изкуството. Затова и от малък мечтая да стана 
музикант и актьор. Китарата, с която не се разде-
лям от 13-годишен, е китарата на баща ми.   

Разкажи ни за твоя творчески път. Как така 
от студент в Софийския университет стигна 
до актьорство и музика?

Всичко започна много преди това. След първото 
ми неуспешно кандидатстване (пак в Софийския), 
реших да следвам сърцето си и кандидатствах 
отново, този път Английска филология, защото 
вече знаех, че англоезичната култура е наистина 
важна за мен. А никога не съм спирал да мечтая за 
сцената и екрана. Впоследствие всичко, с което 
съм се занимавал през годините, се оказа от полза 
– снимал съм роли на четирите езика, които вла-

владо Михайлов: 
Снимал съм роли на четирите  
езика, които владея

В
ладимир Михайлов е актьор, рок, поп и оперетен певец, китарист и текстописец. Той е 
възпитаник на Софийския университет, където завършва Английска филология. Снимал се е 
в повече от 70 чужди филма, както и в българския филм „Възвишение".
Влади е и Фантомът на операта в едноименния мюзикъл на Андрю Лойд Уебър, който се 
играе при невероятен успех в Музикалния театър. Той е и Сам в „Мамма Миа", и Жан Валжан 
в „Клетниците". Играе и Юда в „Исус Христос суперзвезда", както и Зоро в едноименната 
музикална постановка. 
Многобройните музикални фенове на Влади Михайлов го свързват и с групите „Сафо", 

„Сленг", Rewind, както и с Equinox, която представи България на „Евровизия" през 2018 г. в Лисабон. 
В момента играе всяка делнична вечер в крими сериала „Братя" по Нова телевизия.
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дея, пиша текстове за песни на ан-
глийски и френски език, лекциите в 
университета по литература, ли-
тературознание, културология, 
стилистика са незаменими в рабо-
тата ми. Не бях от най-прилежни-
те и сега съжалявам, че не се посве-
тих на 100 процента през времето 
ми там. Имах невероятни препода-
ватели.  

Хората знаят, че си изключите-
лен певец. Но ти работиш и в 
Музикалния театър, където 
участваш във „Фантома на опе-
рата“, а за там се изисква огро-
мен диапазон на пеене. От къде 
можеш да пееш така, тренираш 
ли си гласа? 

Тази роля е много, много трудна, 
певчески и актьорски, написана е на 
предела, физически и емоционално… 
Не спирам да откривам нови и нови 
предизвикателства в нея, в тази 
роля сякаш никога не можеш да 
стигнеш тавана… За ‚Фантома‘ и 
по-късно за Жан Валжан в ‚Клетни-
ците‘ работих много над диапазо-
на, фразата, вибратото… А иначе 
колкото и добър певец да си, в мю-
зикъла винаги има баланс между 
‚белканто‘ и багрите - конкретни-
те краски на настроението в да-
ден момент – през всяка една чо-
вешка емоция… така че не е само до 
пеенето. За щастие има такива 
роли и такива истории. А в мюзи-
къла се използват всички възможни 
сценични средства.

И като говорим за музика… 
Беше на Евровизия с група 
Equinox. Какви са ти спомените 
от конкурса и какво стана с гру-
пата?

Беше емоционално, различно, 
цветно, дръзко. Бяха събрани на 
едно място чудесни артисти и 
хора. Имахме какво да кажем на пуб-
ликата, а това за мен беше 
най-ценното. Представлявахме 
България, и то в интернационална 
селекция, и това за мен беше ценно 
послание. Все още поддържаме кон-
такт помежду си, всички. Имаме 
много специална връзка.

Знам, че подготовката за роли 
винаги е много отговорна зада-
ча. Но ролята ти в „Клетници-
те“ си я подготвял месеци на-
ред. Защо? И как се подготвяш 
– четеш само репликите ли или?

Винаги, когато играеш литера-
турен персонаж, трябва да си 

една идея по-внимателен. Просто 
е ясна и епохата, и биографията 
на героя, и ти трябва да се под-
готвиш с всички сили за това. А 
когато става дума за един от 
най-сложните образи в литера-
турата – Жан Валжан, в една от 
вечните класики, каквато е 
‚Клетниците‘, просто поемаш 
дълбоко дъх и се гмурваш. И не 
спираш да плуваш, докато все 
още имаш досег с героя си. Нямам 
търпение отново да излезем на 
сцена с моите колеги! Това е една 
вечна история!

Участвал си и в много чужди 
продукции. Каква е разликата 
межди българската и чужда-
та? Имаше навремето едно 
шоу на великия Тодор Колев – 
„Как ще ги стигнем америка-
нците?“ Май все още си задава-
ме този въпрос?

След повече от 15 години в ки-
ното, съм се убедил, че у нас има 
невероятни професионалисти във 
всички департаменти в киното и 
театъра. Не случайно толкова 
Х‘американци ;) идват да снимат у 
нас. Българското кино също жъне 
големи и заслужени успехи. Надя-
вам се все повече български филми 
и сериали да се гледат навън. 

„Братя“ – един от любимите 
сериали в България. Имаш 
главна роля. Как я „взе“?

Никога нямам очаквания, когато 
се явявам на кастинг. Просто се 
опитвам да вникна в психология-
та на героя, с информацията, коя-
то имам, а тя обикновено е ос-
къдна. Но с годините започваш да 
разбираш жанровете, функцията 
на героя в историята, как ти са-
мият би могъл да го интерпрети-
раш с твоите изразни средства… 
В случая с Драго, или Денис, все 
пак продуцентите и режисьорът 
ми бяха дали доста информация и 
аз я използвах, както и опита ми в 
жанра и в киното въобще. 

Лесно ли се работи с „твоя 
брат“ Калин Врачански? 

С всички колеги от каста на 
‚Братя‘ се сработихме наистина 
много бързо, прекрасни са! С Калин 
‚кликнахме‘ от самото начало. 
Смятам, че имаме сходен подход и 
разбиране за процеса на работа, 
но той се оказа още по-педанти-
чен от мен, казано в най-хубавия 
смисъл. Много научавам от рабо-

След повече от 15 
години в киното, 

съм се убедил, че у 
нас има невероятни 
професионалисти 

във всички 
департаменти в 

киното и театъра

тата ни заедно. Благодарен съм 
му и му се възхищавам. Когато се 
чуем, си говорим на ‚братле‘. На-
истина го чувствам като брат.

Моля те, завърши интервю с 
цитат на някоя твоя роля, 
която си изиграл и ти е напра-
вило силно впечатление имен-
но с тези думи.

Ценните цитати са много, но 
този ми се струва много подхо-
дящ за нашата ситуация в мо-
мента - ‚… И утре ний ще разбе-
рем какво е Господ отредил… в 
този ден, само ден… Само ден!‘ 
– ‚Клетниците‘
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 е сладкар-декоратор и собственик на Цукерня Савенко

в цукернята съм 
управител, работодател, 

сладкар, декоратор, 
мениджър, пр и какво ли 

още не

...
дори не предполагах,  
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интервю на Жени Янева 

Къде и какво си следвала? По какви начини 
образованието ти помага в сегашната кариера?

Аз съм от град Лвов, Украйна. Там съм завършила средно-
то си образование, след което и висше в Полиграфичен ин-
ститут, специалност художник-оформител на печатна 
продукция. Много години след завършването си, когато за-
почнах да декорирам торти, разбрах колко полза има моето 
образование дори и в тази професия. Все пак умението да 
рисуваш, да усещаш композицията на предметите на пло-
ско или в обемно пространство, да използваш различни 
шрифтове и художествени средства за работа – всичко 
това е благодарение на образованието ми.

А с какво се занимаваше преди да станеш сладкар-
декоратор?

Поради стечение на семейни обстоятелства се озовах в 
България веднага след завършването на висшето си образо-
вание. Още по време на следването си участвах като люби-
тел-фризьор в авангардни модни ревюта. По онова време – 
началото на 90-те на 20-ти век – всичко авангардно беше в 
началото на развитието си и тепърва излизаше от графа 
„забранено“. Затова всяка подобна дейност беше интересна 
и различна от сивото „обикновено“. Така, пристигайки в Бъл-
гария, фризьорството стана първата дейност, с която се 
захванах. Разбира се, преминах през няколко професионални 
обучения и постоянно повишаване на квалификацията, кое-
то е движещ момент във всяка една професия!

Откъде тръгва интересът ти към десертите и 
украсяването им? 

Това стана благодарение на децата ми. Когато дъщеря 
ми навършваше 10 години исках да направя за нея много спе-
циална торта с детайли, които бяха интересни за нея в 
този момент. Нещо различно от традиционните украси и 
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За да 
управляваш 
един бизнес, 

дори и толкова 
малък като моя, 

трябва да си         
повече от тесен 

специалист

като цвят, и като стил. Но не можах 
да осъществя никъде такава поръч-
ка и тъй като не оставаше много 
време за търсене на изпълнител, ре-
ших, че се налага да се опитам сама. 
Така след детайлно изучаване на 
техниките, различните материали 
и възможностите им, направих пър-
вата торта в своя живот. След нея 
последва втора, понеже точно след 
месец и второто ми дете имаше 
рожден ден. Междувременно инте-
ресът ми към декорирането толко-
ва се засили, че само търсех поводи, 
за които да приготвям торти. Така 
за кратък период всяка една колежка 
и приятелка се сдоби със собствена 
торта.

В кой момент реши, че би било 
добра идея да превърнеш хобито 
си в бизнес?

Постепенно желаещите за тор-
ти се увеличаваха, защото уменията 
ми се подобряваха. Вече не ми стига-
ше и само да украсявам. Когато при-
добих увереност в декорирането, 
започнах да разнообразявам и откъм 
пълнежите. Стана ясно, че вече няма 
как да действам в домашни условия, 
но дори не предполагах, че ще започна 
бизнес. Мислех само да си направя 
ателие или работилница, за да се за-
нимавам с торти извън дома.
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Какви роли изпълняваш в 
Цукернята, освен тази на 
сладкар-декоратор? Имаше ли 
умения и качества, които 
трябваше да развиеш с времето, 
за да управляваш бизнеса си 
възможно най-добре?

За да управляваш един бизнес, 
дори и толкова малък като моя, 
трябва да си         повече от тесен 
специалист. В Цукернята съм упра-
вител, работодател, сладкар, деко-
ратор, мениджър, ПР и какво ли още 
не. Освен всичко това е необходимо 
и постоянно да подобрявам и разви-
вам уменията си, да следя за нови 
тенденции в сладкарството, да из-
пробвам нови рецепти, както и да ги 
презентирам най-добре, за да има 
интерес към тях сред клиентите ни.

Коя е най-удовлетворяващата 
част от професията ти? Защо би 
препоръчала на някой млад човек 
да се развива в тази насока?

Най-удовлетворяваща част е 
това, че нашите клиенти се връ-
щат отново и отново, защото ние 
не правим компромиси с нищо, което 
влагаме в десертите си!

Кои бяха най-големите и 
неочаквани предизвикателства, 
пред които се изправи преди да 
отвориш своята собствена 
сладкарница?

Както вече споменах, моята цел 
беше да си създам ателие, където да 
правя торти и евентуално да орга-
низирам курсове за техники на деко-
риране. Харесах си местенце и се за-
действах с регистрацията на 
помещението. Неочаквано за мен се 
оказа, че за да стане това помеще-
ние ателие, трябваше да се направи 
много сериозна промяна в предназ-
начението му, което означаваше 
доста голямо финансово вложение. 
За сметка на това пък мястото, 
което беше една неугледна закус-
валня, отговаряше на условията за 
сладкарница със собствено произ-
водство. В рамките на няколко часа 
обаче трябваше да пренастроя съз-
нанието си, че ще се захвана с нещо 
абсолютно различно, което клони 
по-скоро към предприемачество, 
отколкото занаят. Това беше и 
най-голямото предизвикателство, с 
което трябваше да се справя, пред-
вид че никога досега не бях правила 
голямо количество десерти навед-
нъж. Мислех, че ще изпълнявам по-
ръчки, които ще поемам според въз-
можностите си, и нищо повече от 
това.
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материал на Борислав Борисов

Твърди се, че човекът, който 
първи ще стъпи на Марс, вече е ро-
ден. Представете си, че сте вие. 
Какво трябва да знаете? Как ще 
стигнете там? Какво трябва да 
видите там? Какво да избягвате? 

Има някои основни неща, които 
всички трябва да разберем за Чер-
вената планета, преди да тръгнем 
натам. Повечето дни ще са ясни и 
слънчеви, но студени. Средната 
температура на Марс е като на Ан-
тарктика по средата на зимата. 
(около -60 градуса). Марс е малка 
планета – по-малка наполовина от 
Земята и има една трета от нейна-
та гравитация. Горе-долу площта е 
колкото земната суша без океани-
те. Ако имаше пътища на Марс – 

МарС 
червеНата плаНета,  
която желаеМ МНого!

М
арс е най-голямата знаменитост в нашата Слънчева система. Желанието за стъпване на Червената 
планета и евентуална колонизация е тема, която се дискутира постоянно. И към момента Марс е 
най-актуалната тема, защото роувърът Perseverance (или накратко „Пърси“) вече кацна на повърх-
ността и дори засне редица снимки и видеоклип как каца. Видеото наистина е впечатляващо и ни 
дава по-добро усещане за гледките и звуците на Червената планета..

Там има нещо специално. И „Пърси“ може да го направи още по-специално място, защото кацнал в кратера Джезеро 
– предполагайки, че там някога уж е текла вода – може да ни даде данни, които да преобърнат представите ни за 
живота.
Самата мисъл да стъпим на Марс е невероятна. Много астронавти биха били съгласни да го направят, а не само ро-
боти като „Пърси“. Но имайте предвид, че пътуването до Марс няма да е лесно. 
Никога не е имало по-подходящ момент да отидем някъде, където човек не е стъпвал преди. Да последваме робо-
тите и да посетим планетите от Слънчевата система. Затова нека да видим и как се стига до Червената планета 
и какво ни очаква.

щяхте да го обиколите за 2 седмици.
Имайте предвид, че планетата 

не е много гостоприемна. Пробле-
мът е, че атмосферата е толкова 
тънка и студена, че вода няма, а съ-
ществува под формата на солиден 
лед под почвата и бегла пара във 
въздуха. Но не и като течност на 
повърхността. Може да видите и 
редки фини облаци, но не си мислете, 
че това ще е дъжд. Цялата планета 
е по-суха и от най-солидната пус-
тиня на Земята. Не е имало капка 
дъжд на Червената планета от ми-
лиони, а може би милиарди години – 
никой не знае с точност. 

Но някога може би е имало вода на 
Марс. Това е и основната цел на всич-
ки тези проучвания. Защото много 

от долините са изровени, което е 
предположение за течащи води ня-
кога. Нещата са били по-различни и 
това е забележително.

Може би преди време това е било 
гостоприемна планета с течаща 
вода и подходяща атмосфера, която 
задържа климат. Сега се опитваме да 
разберем защо се е променила и как 
дори да направим аналогия със Земя-
та, което е важно за следващите 
поколения. 

Факт е, че Марс прилича много на 
Земята. Това я прави толкова инте-
ресна. 

Нека да разгледаме и цветовете 
на Марс. Те са от много тясна пали-
тра. Цветовата гама е основана на 
ръждата. Богатите на железни окси-
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ди скали и почва и ръждивия прах постоянно се носят в студената и суха ат-
мосфера. В туристическите брошури за Марс няма да видите синьо небе. То ще 
бъде кехлибарено. Прашните частици не само придават розов оттенък на не-
бето, но и разсейват слънчевата светлина.  

Мечтата за Марс и самото пътуване до там са две много различни неща. 
Марс може да ни е съсед, но 56 милиона километра до най-близката му точка са 
много дълъг път от дома. За отиването до Марс общо взето има само три 
проблема – как да стигнем до там, как да оцелеем и как да се върнем. 

Да стигнем до Марс е невероятно трудно. Преди време много от мисиите 
до Марс се проваляха. Проваляха се по много причини – ракетите експлодират 
или корабите просто изчезват безследно. 

В действителност кацането на Марс винаги е 50 на 50. Затова и сме тол-
кова щастливи, че „Пърси“ вече е там. Но също така нека не забравяме и точ-
ното излитане от Земята. Най-подходящото време да се пътува до Марс и 
всъщност единственото време е, когато Земята и Червената планета се 
наредят в една линия. Трябва да се изчака правилната позиция, за да можем 
да стигнем от точка А до точка Б. Трябва да сме готови, защото, ако из-
пуснем времето, трябва да чакаме 26 месеца. 

Имайте предвид, че пътуването до Марс продължава около 3 години. 
Ако сравняваме с Луната – може да отидем до там и да се върнем за 1 
седмица. Пътуването също е сложно. Трябва да си носите достатъчно 
храна, трябва да рециклирате кислорода и водата. Това е сериозно на-
чинание. След 3 дни Земята изглежда много малка, след седмица вече поч-
ти не се вижда. Изведнъж осъзнавате, че сте в открития Космос и ще 
мине много време преди да се върнете у дома. И преди да тръгнем 
трябва да имаме всичко необходимо за там.

Но нека се фокусираме над пристигането. Комбинацията от бърза-
та скорост, тънката атмосфера и гравитацията два пъти колкото 
Лунната – прави Марс едно от най-трудните места за кацане в Слън-
чевата система. Дори за роботи като „Пърси“. Първо навлизаме в ат-
мосфетата поне 27 пъти с по-висока скорост от скоростта на звука. 
От момента на навлизане в атмосферата до достигане до повърхност-
та има 6 минути. Преживяването е адско… Използва се топлинен щит, за 
да се намали скоростта до 2 пъти скоростта на звука и след това се от-
варя свръхзвуков парашут. Всичко е много сложно и трябва да стане точ-
но навреме. Най-лошият момент е контактът с повърхността. Там няма 

писти, няма равни места за кацане и не можеш да контролираш с точност 
къде ще паднеш. Най-вероятно ще кацнете върху скали. Използват се и ра-

кетни мотори доста често, за да можеш внимателно да кацнеш до повърх-
ността. И да се надяваме, че скалите са малки, за да не пробият корпуса при 

кацането. Трябва си и късмет малко.
На Марс всичко е опасно, дори прахът. От една стра-

на слабата гравитация ще ви даде невероятни скача-
щи умения, но от друга – атмосфера почти липсва. Тук 
не може да се диша. Не може да махнете скафандъра. 
Ако махнете скафандъра, течностите на лицето ви 
ще започнат да врат като вода. Съветът е да дър-
жите скафандъра си плътно затворен, но досега все 
още нямаме такъв подходящ костюм за пътуване 
до Марс. Съществуващите костюми са твърде 
тежки, тромави и сложни за негостроприемна 
планета.

Планетата е опасна и за метеорити. Много 
изследвания показват, че всяка година се появя-
ват ново „дупки“ на планетата, което е знак за 
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удари от метеорит. Не е сигурно и 
дали марсианските луни ще останат 
още дълго т.е. дали Марс ще е на мяс-
тото си. Изчислено е, че след 50 мили-
она години една от двете Луни на 
Марс ще падне на повърхността. По-
следствията ще са бъдат една пла-
нета с пръстен лунен прах, който ще 
съперничи на Сатурн. 

Но това са опасности, които 
само можем да предполагаме. Реални-
те опасности са времето – сухо и 
студено. Това прави дългият пред-
стои труден. Марсианските пустини 
са едновременно замръзнали и изго-
рели от Слънцето. При липса на Озо-
нов Слой, нивото на ултравиолето-
вото облъчване е толкова високо, че 
всеки незащитен организъм, дори ми-
кроб, ще се изпече за минути. Затова 
и се изпращат само роботи, а не 
хора. Проблемът е, че роботите не 
могат да експериментират, за раз-
лика от хората. Поне засега. Може би 
чакаме новите технологии.

При всички случаи опаснотите на 
Марс са много големи и трябва да 
подходим наистина отговорно. И 
може би човечеството се надява, че 
хора като Илон Мъск, наистина ще 
осъществят голямата цел. Мъск ще 
се постарае да се изпратят хора 
през следващите 5 години. Но ще 
бъде любопитно и каква е идеята на 
филантропа как точно да се изгради 
трайна колония на планетата с ог-
лед на условията. Според него там 
може да има „самоиздържаща се циви-
лизация“, която да използва тамош-
ните ресурси и да не се нуждае от 
помощ от Земята. Към този момент 
това изглежда в сферата на фанта-
зиите, но ще видим… Нека времето 
да покаже!
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Сиера леоНе:  
страната на диамантите и 
„лъвските планини“

И
ма страни по света, които са си 
спечелили печалната слава на опас-
ни и неуредени, привличащи един-
ствено безразсъдни авантюристи, 
и Сиера Леоне безспорно е една от 

тях. Тя е може би последното място, към което 
бихте се насочили с цел университетско образо-
вание или семейна почивка. Обстоятелствата 
обаче се променят и доскоро считаните за аут-
сайдери може да изненадат с неподозирани пре-
димства. Дали е така и с тази държава, да раз-
берем от безопасно разстояние.

История и география
Пълното є име е Република Сиера Леоне. Намира се в 

Западна Африка, на брега на Атлантическия океан, и гра-
ничи с Гвинея и Либерия. Официалният език в страната е 
английският, но широко разпространени са крио (комби-
нация от английски и различни африкански езици – това е 
майчиният език на креолите и националният „лингуа 
франка“ – универсален език/ жаргон), менде, темне и други 
местни езици.

Вътрешни конфликти, започнали в края на 80-те и пре-
раснали в брутална гражданска война в периода между 
1991 и 2002 г., бележат историята на страната и са ос-
новната причина за негативните асоциации с името є. 
От края на войната до днес правителството има неле-
ката задача да възстанови страната и да изгради отно-
во едно функциониращо общество със съответната 

Интересни факти
 ■ Сиера Леоне означава „Лъвските планини“. Името є е 
дадено през XV век от Педро де Синтра – португал-
ски изследовател, първият европеец, картографирал 
едно от най-големите в света естествени приста-
нища – Фритаун, и е вдъхновено от редицата хълмо-
ве, обграждащи пристанището.

 ■ Според археолозите Сиера Леоне е била населена още 
преди 2500 г. от различни номадски племена, идващи 
от централните части на Африка. 

 ■ В края на XVIII век територията е населена с калви-
нисти от Нова Скотия. Днес около две трети от на-
селението са мюсюлмани, а останалата една трета 
– християни. 

 ■ През 1808 г. крайбрежните части на Сиера Леоне са 
превърнати в колонии на Англия, а през 1896 г. цяла-
та страна преминава под английско владение като 
британски протекторат. През 1961 г. Сиера Леоне е 
провъзгласена за независима държава, а през 1971 г. е 
обявена за република.

 ■ В страната съществуват 18 етнически групи.
 ■ Към 2015 г. 80% от населението на Сиера Леоне е на 
възраст до 29 години. 

материал на Ива Йохан Ганчева

от пепелта на гражданската война до големите  
мечти за туризъм и образование

Към 2015 г. 80% от 
населението на Сиера леоне 
е на възраст до 29 години



транспортна, производствена, социална и всякак-
ва друга необходима инфраструктура. 

Сиера Леоне е аграрна страна, в която се от-
глеждат ориз, маниока, царевица, просо и батати. 
Отглежда се и едър рогат добитък, овце, кози и 
свине, но като цяло животновъдството е слабо 
развито. В страната има развита минна индус-
трия. Добиват се диаманти, но се смята, че по-го-
лямата част тях (близо 90%) се изнасят контра-
бандно. Освен диаманти има и добив на злато, 
алуминиева руда и рутил (титаниев диоксид).

Неконтролираният лов по време на гражданска-
та война има пагубно влияние върху животинския 
свят – слонове, леопарди, лъвове, хиени и диви би-
кове се срещат рядко извън парковете резервати. 
По-разпространени са шимпанзета, маймуни, ан-
тилопи, хипопотами, крокодили. Типични за района 
са маларийният комар и мухата цеце. 

Климат 
Тропически с редуване на дъждовен и сух сезон. 

Като цяло е горещо и влажно. Средните месечни 
температури са около 25 градуса, като леко вари-
рат в различните части на страната. Най-високи-
те температури достигат до над 30 градуса, 
най-ниските – до 10 градуса през януари. 

Туризъм
Едва ли има място в света, където да няма какво 

да се види – или като природа, или като култура, 
или и двете. Сиера Леоне разбира се не прави из-
ключение и предлага разнообразни възможности за 
туризъм. През последните години Националният 
съвет по туризъм и Министерството по туризъм 
обявяват намерението си да променят имиджа на 
страната и да я превърнат в атрактивна дести-
нация, надявайки се туризмът да стане основният 
приход в икономиката на държавата. 

Какво може да предложи страната, което да не 
може да се види другаде? Световна тенденция е 
туристите да търсят девствени или поне не осо-
бено популярни и „изхабени“ локации, предлагащи 
автентични преживявания – все неща, които мо-
гат да се намерят в Сиера Леоне, наред с дълги и 
ненаселени плажове, уникални културни преживява-
ния и незабравими флора и фауна. Ето и няколко за-
бележителности, които не може да не споменем:

 ■ Запазената до сега крепост от XVII в. 
– разходка по протежението на дълга-
та крепостна стена или да се посети па-
зарът на робите, датиращ от 1670 г.

 ■ Най-хубавият плаж в Африка, според местното 
население, който се намира в близост до Тока. 

 ■ Водопадът Шарлота – скокове в студени-

Фура Бей колеж към 
Университета на Сиера 
леоне, е основан през 

1827 г. и е един от най-
старите в африка

ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ - 28 ЛВ. 

ЕЛЕКТРОННО ИЗДАНИЕ - 20 ЛВ.

7 броя



те му води, също така под-
ходящо място за пикник.

 ■ Фура Бей – най-старият уни-
верситет в Западна Африка.

 ■ Националният музей.

Образование
Предлага се в държавни и частни 

институции и не е задължително. 
Може би затова грамотността е 
по-ниска от средната в Западна 
Африка и е сред най-ниските в све-
та. Има начални училища за деца от 
5 до 12 години, средни училища със 
седемгодишна програма на обучение, 
технически институти, професио-
нални училища и учителски колежи. 
Университетът на Сиера Леоне се 
състои от Фура Бей колеж (основан 
през 1827 г.), Колежът по медицина и 
обединени здравни науки, Институ-
тът за публична администрация и 
мениджмънт (IPAM) и Училището за 
следдипломна квалификация (SPS). 
Друг известен вуз е Няла Юниверси-
ти (1964). Въпреки че нито един от 
тях не намира място в големите 
световни класации, ето списък със 
всички университети в страната:

1 Njala University Freetown 

2 University of Sierra Leone Freetown

3 University of Makeni Makeni

4 Ernest Bai Koroma University of Science and 
Technology

Magburaka 

6 Eastern Polytechnic Kenema

5 Milton Margai College of Education and 
Technology

Freetown

7 Freetown Polytechic Freetown

ната футболна лига. 
Сиера Леоне е интересна държава 

с мрачно минало, която се бори да 
изгради настоящето и бъдещето 
си. Когато мои познати, работещи 
за международна образователна ин-
ституция, трябваше да пътуват за 
въпросната държава, имаха огромни 
притеснения за сигурността си. Ко-
гато се върнаха, притесненията им 
се бяха изпарили. След среща с ми-
нистъра на образованието бяха уго-
ворили разрешение за откриване на 
филиал на тяхната институция. 
Днес мои познати преподаватели 
пътуват редовно до страната, за 
да водят курсове там. Образование-
то е една от най-необходимите 
стъпки за промяна на индивида в 
частност и на обществото като 
цяло, и Сиера Леоне е поела по пра-
вилния път. А що се отнася до хора-
та – жаждата им за знание и любо-
питството към останалата част 
от света ги превръща в перфектни 
“ученици”, по думите на тези, които 
работят с тях.

Надявам се, че горенаписаното 
по-скоро ще ви спечели, ако не за 
обучение в страната, то поне за 
туристическо посещение. А след 
това, кой знае…

Сред популярните 
лица от Сиера 

леоне е и 
писателят ишмаел 

Беа, автор на 
„Дълъг път 

изминат“ (Long 
way gone, 2007): 

мемоарите на 
едно момче-

войник

Таксите за обучение варират – от 
400 лева на година най-ниска, през 
1600 лева средна за повечето спе-
циалности, до 3200 лева на година 
за най-скъпите магистърски специ-
алности. 

Известни личности
Сред известните личности от 

Сиера Леоне са имената на писате-
ля Ишмаел Беа, автор на „Дълъг път 
изминат“ (Long way gone, 2007): Ме-
моарите на едно момче-войник, „Си-
янието на утрешния ден“ (Radiance 
of Tomorrow, 2014) и „Малкото семей-
ство“ (Little family, 2020); Кабба, ро-
дена в Сиера Леоне британска певи-
ца и автор на песни; футболистът 
Родни Страсер, играл за Милан и 
Генуа между 2008 и 2016 г., и Мадию 
Мохамед Уилямс, бивш играч по аме-
рикански футбол, играл в Национал-
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