С

началото на
летния сезон не
приключва и
жаждата за нови
знания заедно с
търсенето на
подходящо учебно
заведение в България и в
чужбина, на специалност и
бъдеща професия. Темите на
фокус в този брой, в които може
да се припознаете, са икономика
и софтуерно инженерство.
В рубриката студентски живот ще
откриете разказ на студент за
обучението по специалност
Tехника за околната среда в
Германия. Може да научите кои са
най-посещаваните държави що се
отнася до международни
студенти. За тези, които учат или
желаят да научат немски език,
прочетете за различните немски
сертификати и по какви критерии
се получават.
Специалност на бъдещето е Урбанизъм и градоустройство. Държави на фокус са
САЩ, Германия и Финландия, и по конкретно – колежи по сценични изкуства в
САЩ, Стоматология в Германия и подробности относно кандидатстване и
разходи за живот във Финландия.
Представяме ви разказа на един успешен стоматолог, както и на известната
българска певица Теди Кацарова. За финал ще намерите любопитна
информация за Занзибар, неговата история и образователна система.

Приятно четене!
Кристина Пенчева
редактор
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Информация

за средно и висше
образование,
стипендии
и конкурси,
езикови курсове
и сертификати
и още много.

...
Най-важното нещо е човек

да се замисля за малките неща

и да не приема навиците си за единствената възможност

интервю на Виргиния Димитрова
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Надежда Димитрова
завършва 91 НЕГ в София, 1-ва година студент в Duale Hochschule
Baden-Württemberg, Карлсруе, Германия, специалност „Техника за околната среда“

Здравей, представи се, какво
учиш и в кой университет?

студентски живот

Аз съм Надежда, уча Техника за
околната среда в DHBW Карлсруе
– програма с дуално обучение, което значи, че трите години бакалавър са разделени поравно на фази с
теория и практика. Теорията е във
формата на лекции, а практиката е
работа в конкретна фирма (за която съответно те обучават на
място, без да имат очаквания за
опита ти).

Как мина процесът по кандидатстване, за да си студент в DHBW?

В световен план
търсенето на
специалисти в тази
област само ще
расте в близките
години

За място се кандидатства във
фирмата, която ще провежда практическата част на дуалното обучение. Процесът е сравнително
прост, нужни са единствено CV и
мотивационно писмо, а добри оценки никога не са излишни. За чужденците, разбира се, и диплома за
владеене на немски език на високо
ниво – TestDaF, DSD II, DSH или сравним с тях. Различното в цялото е
кога се кандидатства – документите за повечето места се пращат една година преди началото

на първия семестър. Немците в
гимназии могат да кандидатстват
с документ, който получават след
предпоследната си година, затова
не им е проблем. При мен беше различно: първо, човек въобще не е на
вълна кандидатстване в началото
на дванайсти клас и докато се наканих (разбирайте октомври) бях
изпуснала сроковете на повечето
места; второ, нямах нито истинска диплома за средно образование,
нито сертификат за владеене на
немски. Пратих някакви кандидатури с условия и обещания, но получавах откази. Започнах да уча в
университета за приложни науки в
Карлсруе, но реших да опитам още
веднъж. Пращах на 97% същите мотивационно писмо и CV, заедно с
дипломите от гимназията и DSD и
изведнъж ми се зарадваха, даже
имах избор на кои предложения да
отговоря и кои да отхвърля.

С какво точно се занимава техниката за околната среда?
На този въпрос нямаше да мога
да отговоря, ако нямах възможността да събирам практически

Не можеш да
направиш цялото
добро, от което
светът се нуждае,
но светът се
нуждае от цялото
добро, което
можеш да
направиш

че заради това някои от състудентите ми, които бяха прясно излязли
от училище, не правеха разлика, прекъсваха лекциите с въпроси, имаха
претенции към материала, оплакваха се, че не ни обясняват нещата
достатъчно. Когато си сред други студенти, би трябвало да разбереш,
че вече е различно, половината време от следването трябва да прекараш в учене сам и да знаеш кога е времето за дискусии. Другата особеност е, че ученето е концентрирано в половин семестър, изпитите – в
2 седмици, в което време няма лекции. Като добавим, че фирмата-работодател ти плаща и по време на лекциите и те са задължителни, няма
вариант да оставяш ученето за сесията.

Преди това си учила в друг университет в Германия. Има ли разлики
в начина на преподаване и отношението към студентите?

Решаващ е размерът на курсовете – и в двата случая съм била в университети за приложни науки, в малки групи (под 50 човека), където има
повече лично отношение и контакт между преподавателите и студентите. Лекциите се провеждат по същия начин, тъй като много често
преподавателите са хора с опит в индустрията, които наблягат на
причинно-следствените връзки, защото смятат, че сухото теоретично и праволинейно знание не е достатъчно. Единствено при нас нямат
лукса да се бавят и да отделят време за анекдоти от практиката, които често пъти са интересни и ценни, но не и пряко релевантни към планирания материал за изпита.
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Според теб ще ги стигнем ли немците? Често се коментира, че образованието в България не може да се сравнява с немското.

Как протича учебният процес в
DHBW?

Заради характера на програмата
учим в малки групи, приличащи даже
на класове в училище. Забелязала съм,

студентски живот

опит. Имам възможност да работя с
много висок клас апаратура като
хроматографи, спектрометри, фотометри, термосайклъри. Засега във
фазите си на работа сменям отдели
често, за да разгледам възможно
най-много неща, като разнообразието намирам за предимство – по-нататък ще мога да избирам в кой отдел ми е било по-интересно и с какво
искам да се занимавам по-дълго време.
Така мога и да събера идеи за бъдещата си бакалавърска работа, а хората
от всеки отдел споделят, че на драго
сърце биха ми съдействали с нея. Понятието „техника за околната среда“
е много широко, но се определя като
цялата техника за наблюдаване и
анализиране на показатели за състоянието на околната среда,
най-често основните три: въздух,
вода и почва, но понякога и чувствителни организми като лишеи, червеи
и риби.

снимка: личен архив

Наивно е да си мислим че нещо винаги е по-хубаво, ако е немско. Колкото и да е странно, и немците са хора, правят грешки, имат своите особености. Когато си говорим за лекциите с приятели, които учат на
различни места, забелязвам много сходни оплаквания (особено от онлайн
обучението), еднакви технически и организационни проблеми. Като по-

снимка: личен архив

Какво би посъветвала кандидат-студентите, които се чудят в коя страна да кандидатстват Техника за околната
среда?
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живее малко човек там вижда, че немската точност е отживелица: не мога
да кажа, че не съм виждала студент да преписва; не мога да кажа, че доцентите не изпускат срокове, не променят уговорките в последния момент и
какво ли още не. Радикалното ми мнение е, че Германия не заслужава пиедестала, на който я поставяме.

студентски живот

Карлсруе е един от водещите студентски градове в Германия. Има ли
студентски живот и как минава?

За жалост, в момента, в който бях готова да се развихря по студентски
(и знаех, че съм приета в нов университет – учих само каквото ми е интересно и не се напрягах за изпити), се случи Случката – заведенията затвориха, контактите трябваше да се ограничат, застояхме си по домовете и
се срещахме само онлайн. В града има изключително много студенти, голям
плюс на което са многото студентски общежития – в такова живея и аз,
общо сме 15 човека едно домакинство. Това си останаха и година по-късно
преките ми контакти. Със сигурност не бих казала, че са ми приятели, но за
компания, да размениш по някоя дума, да изиграеш някоя настолна игра веднъж седмично, е чудесно. В нормални условия си личи колко много студенти
има и как градът дори се адаптира към това като стандарт на живот. Интернационалните учащи са много, приветливи, търсещи контакт с различни хора, а немците са също толкова любопитни и отворени към другите.
Дори моята скромна комуникация ме е обогатила значително, възможността да си в една стая с хора от няколко континента е незаменима.

Темата „екология“ е една от най-коментираните. Какво би трябвало
да правим в ежедневието си, за да запазим околната среда чиста?

Най-важното нещо е човек да се замисля за малките неща и да не приема
навиците си за единствената възможност. Трябва обаче да адаптираме
решенията към собственото си ежедневие, без да се обезкуражаваме от
това, че не правим всичко перфектно, напротив, само с мъничко неудобство
можем да постигнем много. Не можеш да направиш цялото добро, от което
светът се нуждае, но светът се нуждае от цялото добро, което можеш да
направиш.

В световен план търсенето на
специалисти в тази област само
ще расте в близките години. Компаниите, в цяла Европа поне, се насочват плавно към едни и същи
стандарти, затова висшето образование в една страна не затваря
вратите към друга. Мога за себе си
да кажа, че харесвам много факта,
че уча от всички науки по малко, за
да имам стабилни и свързани знания за основните процеси в природата и принципи в техниката. Ако
човек има изразен интерес към някоя дисциплина, е добър вариант да
се захване с нея и впоследствие да
намери приложение за уменията си
в контекста на опазването на
околната среда. При мен идват
като бонус и практиката, заплащането по време на следването и
трудовият стаж в областта, за
които трябват малко повече късмет и усилия, ако трябва да се комбинира с класическо следване. Много важен съвет за всеки
кандидат-студент би бил абсолютно задължително да преглежда
целия списък от модули, които се
изучават в конкретната програма.
Винаги ще има по нещо, което човек трябва да се напъне и да научи
само за да мине: дали защото ще
разшири общата ти култура, или
просто ще те направи малко
по-дисциплиниран, впоследствие
всичко се оказва полезно.

Интернационалните учащи са
много,
приветливи,
търсещи контакт с
различни хора, а
немците са също
толкова любопитни и отворени към
другите

Приемът за новата учебна година вече стартира
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азположено в подножието на Люлин планина, само на няколко километра от София, в екологично чист район на град Банкя, училище Дени Дидрò предлага съвременна среда и условия за развитие на устойчиво
мислещи, отговорни и уверени личности от най-ранна детска възраст. Мястото е специално избрано, за
да могат децата да растат на чист въздух, да прекарват време в учене на открито и изследване на естествената среда.
В продължение на това да бъде социално отговорна
институция, която подкрепя различни проекти в областта на културата, образованието и хуманитарната
дейност, ПроКредит реализира идеята за създаването
и изграждането на това училище. Инициативата изцяло отразява стремежа за качествено образование, в дух
на толерантност и любопитство, рационална мисъл и
научен метод, солидарност и приветливост, честност
и отговорност.
Мисията на училището е да се утвърди нов модел на
образование, който се фокусира върху индивидуалността на детето и цялостно му развитие като личност, напътствано и подкрепяно от учители-ментори.
Децата имат свободата да се обогатяват с нови знания и умения, да откриват и развиват своите интереси
и таланти. Те работят заедно, в среда на доверие и сътрудничество, като така осъзнават, че успехите се
дължат както на собствения принос, така и на добрата
екипна работа.
Ученето по теми, а не по предмети, обединява различните области на познанието и предоставя възможност
на учениците да влязат в дълбочина, да откриват връзките между отделните елементи в науките и тяхното
приложение в ежедневието, вместо да наизустяват и
възпроизвеждат суха теория.
Сградата на училище Дени Дидрò е изцяло съобразена
със съвременните изисквания за енергийна ефективност, издържана в естествен архитектурен стил дърво, камък и стъкло, с просторни, светли и специално
оборудвани стаи.

Училището разполага с модерно оборудвана кухня, в
която се приготвя разнообразна и здравословна храна
за децата. За активни спортни занимания децата имат
на разположение два физкултурни салона, два басейна,
две външни игрища и писта за бягане. Училищният
амфитеатър е пространство за събития и артистични изяви. Двете библиотеки, освен възможност за предоставяне на богат избор от книги, се превръщат и в
пространство за учене и провеждане на часовете по
литература. Децата прекарват свободно време на открито в специално създадени зони за активни игри или
вътрешни кътове, оборудвани с мека мебел.
С реализирането на тази инициатива ПроКредит
вярва, че създава една различна културна среда, в която
поощрява децата да търсят и откриват отговори и
решения, да бъдат уверени в собствените си умения, да
приемат предизвикателствата и да виждат възможностите в новото.
През учебната 2021 - 2022 година в училище Дени Дидрò ще се обучават ученици в подготвителен (5 и 6 годишни) и първи клас, разпределени в паралелки до 15
деца в клас.
За допълнителна информация и записване може да
посетите официалната страница на училището:
www.denisdiderot.bg.
телефон за връзка: +359 2 8135 808
e-mail:contact@denisdiderot.bg

Advertorial

Училище Дени Дидрò отваря врати за
първите си ученици

Ана Мария Василе:

British School of Sofia

ми даде перфектната основа на знания
интервю на Десислава Пенчева
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Ана Мария Василе, е с румънска националност,

завършила средното си образование по британската система IGCSE в
British School of Sofia, понастоящем студентка в Manchester University
по специалността: Technology Management for Business with Industrial
Experience

студентски
съвети
от ученици
живот

Освен това, имам шанса да
разбера и науча за нови култури, традиции и хора. Смятам, че
съм много любопитна в образованието и като постоянно се поставям в нови среди и ситуации, си
давам шанс да израсна като личност и да подобря качествата си.

Здравей, ти си много космополитна личност - румънка, която
е учила в България, а сега си във
Великобритания. Какво е да
учиш навън?
С оглед на международния ми опит
и всички страни, в които съм живяла, мога да кажа, че винаги съм харесвала идеята за обучение в чужбина. Силно вярвам, че да уча в топ
университет във Великобритания,
ми дава наистина много възможности в бъдеще, които не бих имала,
ако бях останала в моята страна.

че чрез образованието ми в BSS, не
само ги научих, но и ги прилагам в
реални ситуации.
Висококачественото обучение, както и силната подкрепа от страна
на преподавателите, ме тласнаха

Какво можеш да ни кажеш за обучението ти в България в British
School of Sofia?
British School of Sofia ми даде перфектната основа на знания, от която се нуждаех, за да успея в университета. Програмата IGCSE, както и
международната бакалавърска програма, ми помогнаха да придобия солидни знания и умения, които в момента прилагам в моето
образование на следващо ниво. От
основно значение е студентът да
може да научи основните и важни
умения (като критичност, отговорност, аналитично мислене) от
най-ранна детска възраст и вярвам,

Основната цел на
обучението в BSS е
да създава младежи,
които успешно да се
реализират в живота,
както социално, така
и професионално

В момента учиш в Manchester University. Какъв беше
пътят от British School of Sofia до Великобритания?

Като всеки студент първи курс, стартът на висшето
ми образование е стресиращ, но и много вълнуващ. Това
се дължи главно на факта, че промених тотално обстановката, в която бях свикнала – нови преподаватели,
нова система за обучение, нови приятелства, както и че
се изправяме пред зрялата възраст! Но всичко това го
очаквах с нетърпение.
Мога да кажа, че всичките предизвикателства ме направиха по-силна и решителна, като така се адаптирах
по-лесно и се наслаждавам на всеки ден от моето пътешествие.

Какво учиш и защо го избра?

В момента уча “Technology Management for Business with
Industrial Experience”. Избрах този предмет, защото целта е да се създаде идеалният завършен лидер за утрешния ден и искам да помогна на света. Винаги съм
била много запалена по бизнеса и информационните
технологии, а този предмет е идеалният посредник
между двете – помага ми да придобия много приложими
умения за реалния живот в бранша.
да израсна и да се превърна в това, което съм днес.
Много е важно учениците да изградят силна връзка със
своите учителите, а BSS е перфектният пример, показващ как ефективните отношения между ученик и учител, както и отличното преподаване, дават положителни резултати.

Разкажи ни малко повече за образованието ти в
университета – преподаватели, лекции, колеги.

С оглед на обстоятелствата тази година покрай глобалната пандемия, не успях да се насладя изцяло на всичко, което университетът предлага. Всички семинари и

British Kindergarten
British Primary School
British Secondary School
British College
Admissions Sofia:
tel.: 0886 510 510
office@bssofia.bg

Admissions Plovdiv:
tel.: 0889 910 910
office@bsplovdiv.bg

Apple
Enabled School

съвети от ученици
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лекции бяха онлайн, но бяха предварително записани, което ми даде
гъвкавост да планирам и работния
си график. Преподавателите обаче
продължават да дават най-доброто на лекциите, което е страхотно с оглед на онлайн условията.
Моят курс е един от най-малките в
университета – 42 студента – и
предвид на ситуацията тази година, не успях да се запозная с всички,
защото някои от тях не дойдоха до
Манчестър. Останалата част от
колегите ми в курса бяха приятни,
забавни и лесни за комуникация, което ме кара да очаквам хубави емоции, когато се подновят лекциите
в университета.

Разкажи ни повече за международните студенти в университета. От къде са повечето?

Университетът в Манчестър е известен със своите чуждестранни
студенти. Повечето, които съм
срещала, са от различни места –
Румъния, Испания, Франция, Италия,

В момента уча
“Technology
Management for
Business with
Industrial Experience”
Избрах този предмет,
защото целта е да се
създаде идеалният
завършен лидер за
утрешния ден и искам
да помогна на света
Австралия, Канада, Полша, Индия,
Америка, Германия, България, Русия
и много други.
Чувството да принадлежиш към
такава голяма международна общност и да можеш да комуникираш с
хора от целия свят, е необикновено.

Как е студентският живот в
Манчестър?

Студентският живот в Манчестър е страхотен! Въпреки многото
локдауни във Великобритания, успяхме да се организираме и да при-

състваме на различни социални събития. Също така имах късмета да
разгледам града и да посетя доста
заведения и ресторанти, които
допринесоха за страхотното изживяване.
Студентският живот е най-доброто, което може да получите, ако
питате мен, и никога няма да ви
омръзне града.

Какъв град е Манчестър? Всички
знаем за лошото време...

Манчестър определено има всичко,
което очаквате от голям град, затова е известен и като малката
версия на Лондон. Центърът на
града е много оживен, има всичко –
музика на живо, молове, стадиони,
паркове. Определено се намира за
всеки вкус по нещо. Хората могат
да се изненадат, но в Манчестър не
вали толкова, колкото очаквах, и
имах късмета да има много слънчеви
дни, докато бях там, така че наистина беше вълнуващо да посетя
всяко едно кътче на града.

студентски живот
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материал на Жени Янева

Специалностите с

най-малък брой студенти

В БЪЛГАРИЯ
12

обучение в България

В

сички класации, целящи да помогнат
на бъдещи студенти в кариерното
ориентиране,
акцентират
върху
най-популярните специалности.
Тези често са и най-перспективните програми и гарантират намирането на престижна и добре
платена професия. Затова в тази
статия решихме да обърнем внимание на най-малко предпочитаните сфери на развитие в България, като предположим на какво
се дължи „лошата“ им репутация
и дадем предложения за прилагане на знанията от тях на съвременния работен пазар.
За целта се доверихме на индикаторите, публикувани на сайта на
Рейтинговата система на висшите училища в България. При
изготвянето на собствения си
списък обаче не сме включвали
припокриващи се специалности,
както и военното и религиозното направление. Ето ги и професионалните сфери с най-малко
следващи в България, както и
къде могат да се изучават:

ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВАТА
Тази дисциплина поставя основите за задълбочено разбиране и анализ на всякакви произведения на изкуството. В чужбина тези умения са сравнително ценени, съдейки по големината
на аналогичните програми, но тук не е така. По последни данни на РСВУ специалността в момента се следва от едва 41
млади българи в Нов български университет (София), Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство (Пловдив) и Техническия университет (София). Любопитно е също,
че се предлага като бакалавър единствено в НБУ, което показва, че интересът към нея е още по-малък, отколкото броят на
студентите загатва.

ществени науки и култура.

МАТЕРИАЛИ И
МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ

рата, в която всички знания за
визуалното възприятие се оказват наистина полезни.

ТЕОРИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА
ОБРАЗОВАНИЕТО
Изненадващо е колко много
хора избират сферата на педагогиката и колко малко от тях после
специализират в тази на теорията и управлението на образованието (174 души, ако трябва да
сме точни). Двете дисциплини
обаче вървят ръка за ръка и присъствието на повече млади кадри
във втората е ключово, за да видим положително развитие на
обучението в България. Магистърска или докторска степен в
това направление може да се изкара в Софийския, Пловдивския, Великотърновския и Югозападния
университети, а Шуменският
дори предлага бакалавърска програма.

Какви са перспективите след
завършването на тази
специалност?

Човек може да работи като
куратор на музей или галерия, да
организира културни мероприятия или да използва знанията си,
за да изкарва пари чрез собственото си изкуство – една трудна,
но в никакъв случай непосилна задача. Малко по-неочаквана кариерна пътека би била маркетинг сфе-

Какви са перспективите след
завършването на тази
специалност?

Повечето хора с тези квалификации в България работят като
преподаватели. Дисциплината
обаче отваря вратите към по-високите позиции в администрацията на всяко учебно заведение, както и към работа в
образователните органи в страната. 2.1% от хората, завършили
Теория и управление на образованието, даже се подвизават като
юристи и специалисти по об-
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Какви са перспективите след
завършването на тази
специалност?

Професионалистите по материалознание са изключително важни за индустриите, които подобряват качеството на живота.
Тяхната експертиза помага за създаването на иновативни решения
за приложение на материалите
във всички сфери на бита и новите технологии.

МАТЕМАТИКА
Тази програма подготвя специалисти с фундаментални знания
в основните математически направления. Освен това значително подобрява уменията за анализиране, логическо мислене, правене
на прогнози, хипотези и заключения. Въпреки всички тези плюсове,
повечето кандидат-студенти я
пренебрегват за сметка на програмирането. В 9-те институции,
където дисциплината се предлага
(като Софийския, Американския и
Техническия университети и други), я следват едва 419 души.

Какви са перспективите след
завършването на тази
специалност?

Студентите от тази специалност най-често се реализират
като преподаватели и научни работници във висши училища и научни институти. Същевременно

обучение в България

Доверихме се на
индикаторите,
публикувани на сайта на
Рейтинговата система на
висшите училища в
България

Това е дисциплина, включваща
елементи преди всичко от физиката и химията, и намираща приложение в различни инженерни и
научни области. Хората, които я
завършват, получават професионалната квалификация инженер.
Човек би очаквал, че покрай развитието на нанотехнологията, материалознанието ще става все
по-популярна специалност. В България обаче броят на студентите в нея е едва 216. Те учат в Русенския университет, Техническия
университет в Габрово, Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас и Химикотехнологичния и металургичен
университет в София.
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тяхната солидна математическа подготовка им
позволява специализация в редица приложни области
– например математическата икономика, когнитивните науки, лингвистиката, биологията и физиката.

ЖИВОТНОВЪДСТВО
Това направление най-често се отнася до бакалавърската програма Зооинженерство, в която студенти се обучават за селскостопански специалисти
с животновъден профил. През 4-те години студентите получават теоретични и практически знания
за организиране на производство на продукция от
селскостопански животни при условията на различни
стопански и производствени системи. В България
тази дисциплина се предлага в Лесотехническия, Тракийския и Аграрния университети и се изучава от
общо 544 студенти.

Какви са перспективите след завършването
на тази специалност?

Дипломираните зооинженери могат да работят
най-вече като ръководители, организатори и изпълнители в аграрни ферми и стопанства и като експерти по животновъдството в общини, министерства, ведомства и организации. В бъдеще обаче ще
бъде все по-важно да се насочват към позиции в изследователски институти, станции и лаборатории,
за да разрешават екологичните и здравословните
проблеми, възникнали по света вследствие от широкото разпространение на интензивното животновъдство.

Броят на хората,
изучаващи дадена
специалност, не е
показателен за това как
завършилите я се
реализират в хода на
кариерата си

ФИЛОСОФИЯ
Философията обединява разнообразен спектър
от специализирани дисциплини като логика, етика,
политика, метафизика и много други. Придобитите
в програмата знания и умения изграждат компетентни професионалисти с широк профил. Въпреки
това в петте български университета, в които се
преподава философия (Софийския, Великотърновския,
Пловдивския, Югозападния и НБУ), следват общо 548
души. Най-вероятно това се дължи именно на стереотипите около тази наука за липсата на нейното
приложение в истинския живот.

Какви са перспективите след завършването
на тази специалност?

Очевидните професии за един дипломиран философ са изследователи, учители по социални и хумани-
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ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ
Физиката изучава широк спектър от предмети и явления: от
елементарните частици до
най-големите звездни купове от
галактики. Може да се комбинира
и с много други области на познанието – съществуват дисциплини като акустика, астрономия,
биофизика, геофизика, математическа и медицинска физика. Това я
прави несъмнено една от най-интригуващите специалности. В

седемте университета, където
се предлага (сред които Софийския, Пловдивския и Медицинския
в София), обаче се обучава изненадващо малък брой студенти
– 621.

Дипломираните
зооинженери могат
да работят найвече като
ръководители,
организатори и
изпълнители в
аграрни ферми и
стопанства

Какви са перспективите след
завършването на тази
специалност?

Специалистите, завършили
Физика, могат да работят в системата на МОНТ, БАН, енергетиката, електрониката, машиностроенето, химическата
промишленост, отбраната, здравеопазването, Министерство на
вътрешните работи и Министерство на околната среда. Мултидисциплинарната им подготовка също така позволява
развитието им в много от нововъзникналитe професии в сферата на модерните технологии.
Разбира се, броят на хората,
изучаващи дадена специалност,
не е показателен за това как завършилите я се реализират в
хода на кариерата си. Ако искате
да видите още интересни статистики, като например в кои
сфери всъщност работят хората
с изредените в статията квалификации, посетете този адрес:
https://rsvu.mon.bg/.

обучение в България

тарни науки в средното и висше
образование, както и преводачи и
редактори на специализирана литература за хуманитарни науки.
Завършилите обаче придобиват
умения, които са изключително
полезни за работа в бизнес области, неправителствени организации и публичната служба.
Знанията им от друга страна могат да бъдат приложени при проучвания на коренно различни сфери – като математиката,
компютърните и природните науки.

Advertorial

Прекарайте незабравимо лято
в Швейцария с програмата на
Leysin American School!

П

овече от седемдесет години ученици от цял свят се радват на невероятно лято и международен
опит в Leysin American School (LAS), изпълнен с приключения, смях, учене и много други! Разберете защо ученици и семействата им са щастливи през летните месеци в Швейцария!

LAS Summer програмата позволява на учениците да избират
сами учебните си занятия и те
да са съобразени с техните интереси. Учениците избират сутрешната си програма, както и
клубове, в които да участват,
следобедни и вечерни дейности.
Искате ли да прекарате лятото
си в създаване на приятели от
цял свят? Може би бихте искали
да научите нов език? Или може
би бихте искали да се забавлявате с нашата приключенска програма, да пеете в мюзикъл или
дори да си построите ракета?
Нашата лятна програма ви
предлага възможността да направите всичко това и много повече! Нашият кампус е скрит в
красивия планински град Лейзин,
Швейцария. Той осигурява идеалната среда за ученици и къмпингуващи да учат и да се забавляват заедно в безопасна среда в
швейцарските Алпи. Кампусът
ни представлява въплъщение на
швейцарската култура, а нашият уютен роден град е международно призната ски дестинация
с гостоприемството, съоръженията и начина на живот, които
се харесват както на ученици,
така и на международни посетители и туристи. Редовните екскурзии и приключения позволяват на учениците да изследват
Швейцария докато учат.
Мисията на LAS е „развитие на
иновативни, състрадателни и
отговорни граждани на света“.

Акцентите на лятната програма включват туризъм и колоездене в швейцарските Алпи! Нашите летни студенти се
радват на разходка с лодка по
Женевското езеро, както и
екскурзии до Цермат, Монтрьо и
Грюер!
„Любимата ми част от лагера
бяха вечерните занимания заед-

но и правехме s'mores (лакомства
за лагерен огън), разказвахме истории, пеехме песни и просто се
забавлявахме заедно! Нямам
търпение да се върна следващата година."
Присъединете се към нас за
следващата ни програма „Лято
в Швейцария“!

студентски живот

las.ch/summer

summer@las.ch
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Къде в Европа има най-много

международни студенти?
18

образованието в цифри

П

реди да кандидатства, всеки ученик взима предвид различни фактори, които да му помогнат да се спре
най-подходящата учебна дестинация. Едни от най-важните са, разбира се, стандартът на живот и
езикът на обучение в различните държави. Напоследък обаче английският отваря все повече врати из цяла Европа, затова дори човек да владее
само него, лесно може да си намери бакалавърски и
магистърски програми навсякъде. А когато издръжката и разходите за обучението също са
сходни, то тогава кандидат-студентът е поставен пред още по-сложен избор. Какъв друг фактор
може да използва тогава при решението си? Ние
бихме предложили да обърне внимание на броя
международни студенти в предпочитаните
страни.

Защо международната общност въобще
да играе роля?
Когато отидете да учите в чужбина, можете да
изпитате културен шок или да усетите езикова бариера. Тези преживявания са почти неизбежни и понякога могат да затруднят създаването на нови
приятелства, както и да направят носталгията по
дома по-осезаема. Но дори след като тези първоначални пречки бъдат прескочени, изникват проблеми
– много често местните студенти, с които
най-често бихте влизали в контакт, няма да разбират вашите трудности с приспособяването към
новия начин на живот. Често може и да нямат общи

материал на Жени Янева

интереси и ценности с вас заради различната култура, в която са отраснали.
Затова в такива ситуации е добре да си имате
приятел, който да разбира през какво минавате. И
да не е от България или дори Източна Европа, само
фактът, че е чужденец, би го направил съпричастен
към проблемите ви. В лицето на другите международни студенти можете да намерите близки хора
за цял живот, а покрай познанството си с тях можете да разберете културата им много по-добре
отколкото през интернет. По този начин неминуемо бихте разширили хоризонтите си и добили полезен житейски опит. А от практична гледна точка,
комуникирайки си с другите интернационални студенти, вие завързвате полезни контакти с хора от
цял свят в сферата си на специализация. Тези връзки
могат да се окажат изключително полезни в бъдещата ви кариера.
Предлагаме ви да разгледате последната статистика на Eurostat към Европейската комисия за
най-популярните държави за чуждестранни студенти. Данните включват не само хората, които в
Европейския съюз се считат за интернационални
студенти, т.е. не идват от Континента, но и тези,
които решават да продължат образованието си
от една европейска държава в друга. Имайте предвид обаче, че информацията в документа е била последно обновявана през 2019 г.(поради неочакваната поява на пандемията през 2020 г.).

са само малка част от причините
защо близо 55 хил. души от цял
свят се спират на тази страна
за своята учебна дестинация. В
нея можете да придобиете ценни
знания най-вече в сферите на изкуството, туризма и бизнеса
главно на италиански език. Съществуват обаче и над 500 програми на английски. Най-много
от тях, следователно и най-много чуждестранни студенти, ще
намерите именно в големите
градове – Рим, Милано, Неапол.
Малко изключение от това правило обаче е Болоня, където се
намира най-старият университет в света. Не е изненада, че
голям брой чужденци проявяват
интерес именно към него.

сите за обучение да не са високи,
разходите за живот са несравними с тези в други европейски
държави. Въпреки това около 56
хил. чуждестранни студенти избират образованието в страната. Причината за това отчасти
се дължи на факта, че програми
там могат да бъдат намерени на
немски, френски, италиански и
английски език. Освен това много
от университетите попадат в
челните позиции на най-различни
престижни класации. Като например ETH Zurich, който е в топ
10 в света и обучава 40% интернационални студенти!
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8. Полша:

10. Белгия:
Белгия, наричана от много
хора „сърцето на Европа“, привлича около 52 хил. международни
студенти с природата и културното си наследство, но също и с
близостта си до европейския политически живот. В тази държава можете да изберете да учите
на френски във Валония или на
нидерландски във Фландрия. Разбира се, английски програми има в
учебните заведения и в двата
региона. За най-мултикултурна
среда обаче ви съветваме да се
спрете на институция в столицата Брюксел.

9. Италия:
Историята, културата и кулинарията, обвързвани с Италия,

Сигурно много хора не биха
очаквали да видят Полша толкова нависоко в класацията. И наистина – програмите на английски там са по-малко отколкото в
повечето други европейски държави. Тогава какво успява да убеди над 55 хил. студенти да следват именно там (освен
качественото образование)? На
първо място – евтиният начин
на живот, който е за предпочитане особено сред източноевропейците. Но много хора от Западна Европа пък биват
привлечени от възможността за
задочно обучение, която не е позната в техните университети.
Ако всичко това ви звучи обещаващо, непременно отбележете,
че концентрацията на международни студенти е (както би се
очаквало) във Варшава.

7. Швейцария:
За разлика от Полша, Швейцария е изключително скъпа
учебна дестинация. Макар и так-

Австрия е обичана учебна
дестинация от всички немскоговорящи кандидат-студенти. Намира се точно в центъра на Европа, разполага с неповторим
пейзаж и също толкова уникално
културно наследство. Ориентировъчно 74 хил. души избират
тази пред която и да е друга
държава за висшето си образование. Интересен факт е, че Виенският университет е най-старият в немскоговорящия свят.
Също така предлага много програми на английски, което е и
причината най-мултикултурната среда в Австрия да се намира
именно в столицата Виена.

В лицето на
останалите
международни
студенти можете
да намерите
приятели за цял
живот

образованието в цифри

6. Австрия:

Комуникирайки си с
другите интернационални
студенти, вие завързвате
полезни контакти с хора от
цял свят в сферата си на
специализация
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Франция заема трето място в списъка за популярни
сред чуждестранните студенти дестинации – цели 246
хил. от тях избират тази държава. Сред основните ѝ
предимства са високото качество на образованието,
забележително ниските такси за обучение и приятният
френски начин на живот. Англоезичните специалности в
нея се откриват трудно, но това не означава, че ги
няма. Напротив – засиленият интерес към тях само ще
допринесе за увеличаването им в бъдеще.

2. Германия:

5. Испания:

образованието в цифри

3. Франция:

Испания е известна не само с великолепните си
туристически атракции, но и с качественото си
образование – от него се възползват цели 77 хил.
млади хора. Преподаването в по-голямата част от
университетите е на испански, но в последно време
се създават все повече англоезични програми. Държавата може да се похвали с бизнес училищата си,
които неслучайно са и местата с най-много международни студенти. Разбира се, други интернационални общности можете да намерите и във всеки
по-населен град.

В Германия се обучават цели 333 хил. международни
студенти. Причините са очевидни – липсата на такси
за образование, сравнително достъпният начин на живот, възможностите за стипендии и помощи за чужденци. Тук основният език на преподаване е немският
– англоезичните програми са най-вече магистърски и
докторантски. Повечето интернационални студенти
обаче учат именно в държавните университети и то
на немски, а градовете, в които можете да ги срещнете, не са най-големите. В Германия най-многобройните
международни общества се намират в сравнително
малките Хайделберг, Карлсруе, Тюбинген и други студентски градчета.

1. Великобритания:

4. Нидерландия:
В Нидерландия следват близо 113 000 международни студенти и след Брекзит се очаква броят им
само да продължи да расте. Това е втората държава в Европа по дял на предлаганите англоезични
програми, което я прави и предпочитана сред всички онези студенти, които не могат да си позволят
великобританските такси за обучение. В Нидерландия можете да намерите приятели от чужбина зад
всеки ъгъл именно защото дори най-малките университети предлагат поне част от специалностите си на английски език.

Стигнахме и до финала на класацията, а „първенецът“ в нея въобще не е изненадващ – Великобритания е най-обичаната от чужденците дестинация
с цели 489 хил. международни студенти. Очаква се
обаче това число рязко да спадне през идните няколко години – с Брекзит цените на обучение станаха непосилни за голяма част от европейските
студенти. Това се очаква да доведе до наплив от
кандидати във всички останали държави в списъка.
Кои от тях ще бъдат сред предпочитаните и как
тази класация ще се промени, предстои да разберем
в най-близко бъдеще.
Източник: Eurostat, Mobile students from abroad
enrolled by education level, sex and field of education,
последно обновяване на 27-04-2021 (https://ec.europa.
eu/eurostat/web/education-and-training/data/database)

Сертификати по

немски език
материал на Жени Янева

К

андидатстването в Германия е в
пъти по-лесно от това в други
европейски държави. Документите се подават през лятото, след
като вече всички ученици са получили дипломите си за средно образование, и в повечето университети дори не се изискват
мотивационни писма или препоръки от учители.
Освен оценките си обаче всеки чужденец трябва да
предостави и езиков сертификат, за да докаже, че
би се справил с интензивното обучение на немски.
Можете да прикачите най-различни сведения за познанията си по езика – в някои учебни заведения
дори изучаването на немски в гимназията само по
себе си е достатъчно (дори да не е било по програмата DSD, за която ще разкажем нататък в статията). Най-добре е обаче човек да разполага с акредитиран сертификат, за да може безпроблемно да
кандидатства на няколко места и да гарантира
приема си във всяко едно от тях (разбира се, ако и
дипломата му е достатъчно висока).

Какво ниво немски ми трябва, за да следвам в
Германия?
Отговорът на този въпрос варира спрямо вида
учебно заведение и специалността. Ако искате да
следвате в приложен университет (т. нар.
Fachhochschule), понякога и сертификат за B2 би ви
бил достатъчен. В повечето изследователски институции се изисква ниво C1. За някои дисциплини
обаче дори тази степен на владеене на немски е незадоволителна – такива са например литературата, различните филологии, понякога дори комуникационните науки. За тях биха ви трябвали или
най-високите възможни оценки на сертификатите
за C1, или сведения за C2.

В тази статия ще ви запознаем с петте най-популярни изпита по немски език. Ако изкарате някой
от тях, можете да сте сигурни, че бихте били приети във всяка институция за висше образование на
територията на Германия. Ще обърнем внимание на
целите на тестовете и ще ви обясним накратко
протичането им. Така ще можете да изберете
най-подходящия езиков сертификат за вашето кандидатстване.

DEUTSCHES SPRACHDIPLOM DER
KULTUSMINISTERIUMKONFERENZ (DSD II)
Дипломата по немски език (DSD) e изпит, който
може да бъде положен след оптимален брой часове обучение. Главната разлика между нея и другите езикови
сертификати е обвързаността ѝ с училището. Крайната ѝ цел не е непременно предоставянето на документ

обучение в Германия
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Най-добре е човек
да разполага с
акредитиран
сертификат, за да
може безпроблемно
да кандидатства в
Германия

обучение в Германия
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за владеене на немски, а по-скоро системното изграждане на езикова компетентност на базата на многогодишното изучаване на езика в съответната гимназия. Поради тази причина няма как да се явите на този
тест, освен ако паралелката ви (или средното училище, което посещавате) не участва в специалната програма на Kultusministeriumkonferenz. Хубавото обаче е, че повечето гимназии с обучение по немски език в България
имат поне по една паралелка, полагаща DSD II в 12. клас.

Формат:

Изпитът е дълъг близо пет часа без почивките и се състои от четене (5 текста, 85 минути), слушане (3 части, 50 минути), писане (съставяне на аргументативен текст по графика, 120 минути) и говорене
(20 минутни спонтанно говорене и 20 минути презентиране на предварително подготвена тема). Всяка секция носи по 24 точки. Броят,
който изпитваният е изкарал, определя дали съответният модул е
взет с ниво B2 или C1. За да получи сертификата DSD II, човек трябва
да има поне B2 на всяка част от теста.
За повече информация и примерни изпитни материали посетете
този адрес: https://www.auslandsschulwesen.de/Webs/ZfA/DE/Deutschlernen/DSD/dsd_node.html.

TEST DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (TESTDAF)
TestDaF е международно признат изпит по немски език. Разработен
е с целта да се използва пред академични институции, затова и темите и задачите в него са от областите наука, висши учебни заведения и
висше образование. Той проверява и оценява езиковите умения, които
са важни и необходими за следването, но може да бъде полезен и при

търсенето на работа в Германия
на по-късен етап. Сертификатът, получен след успешното
полагане на този тест, е безсрочен.
Можете да изберете дали да
се явите на хартиен или дигитален TestDaF. Бихме ви посъветвали обаче да се спрете на първия,
понеже се провежда от вече 20
години, следователно и за него
има много повече материали за
подготовка. Електронният изпит е новосъздаден и различен по
формат, затова ученето за него
може да бъде предизвикателно.

Формат:

Писменият TestDaF продължава три часа и 10 минути без почивките и се състои от четири
модула – четене (3 текста, 60
минути), слушане (3 части, 40
минути), писане (съставяне на
аргументативен текст по гра-

За повече информация относно провеждането на тестовете и цените им посетете https://www.goethe.de/ins/bg/bg/spr/prf.html.

TELC DEUTSCH C1 HOCHSCHULE
За разлика от другите изпити, при които датите за провеждане са
фиксирани през годината, тези на telc могат да се провеждат неограничен брой пъти в зависимост от интереса към съответния изпитен
център. Освен това се предлагат и в индивидуална форма – необходимо
е единствено човек да заяви желанието си да направи теста месец
по-рано. Обърнете внимание, че съществува изпит на име telc Deutsch
C1, който обаче не се приема в повечето висши учебни заведения. При
записването си за теста или се уверете, че университетът ви допуска
кандидати с telc Deutsch C1, или директно изберете telc Deutsch C1
Hochschule, който е специално създаден за бъдещи студенти.

фика, 60 минути) и говорене (7
ситуации от ежедневието, 30
минути). Степента на владеене
на немски се измерва не с оценка,
а с нива – TDN 3 (B2.1), TDN 4 (B2.2
– C1.1) и TDN 5 (C1.2). За прием в
повечето висши учебни заведения е напълно достатъчно да сте
получили TDN 4 на всяка от четирите части на изпита.

Формат:

За повече информация относно датите и локациите за провеждане на TestDaF в България,
както и за записването, таксите
и резултатите, посетете
https://www.testdaf.de/.

За повече информация относно теста, както и за достъп до материали за самоподготовка, посетете https://www.telc.net/
pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen/pruefungen/detail/telc-deutschc1-hochschule.html.

GOETHE ZERTIFIKATE
Сертификатите на Гьоте се
приемат в повечето немски институции. Освен това много ученици ги определят като сравнително лесни за взимане, особено
ако човек е посещавал курсове по
немски към института преди полагането на изпита. Тестове се
предлагат за всички нива на владеене на езика – от A1 до C2. За
прием във висше учебно заведение е най-добре да вземете C1,
макар че някои приложни университети допускат и кандидати с
B2. Разбира се, ако специалността ви е хуманитарна, непременно проверете дали не ви
трябва най-високото ниво (C2
или Großes Deutsches Sprachdiplom)
за прием в нея.
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telc Deutsch C1 Hochschule продължава близо 4 часа, като модулите
отново са четене (90 минути), слушане (40 минути), писане (70 минути)
и говорене (15-25 минути). Положителна страна на този изпит е, че
няма минимална граница за взимане на всеки един компонент – счита се
за издържан, ако изкараните точки са над 60% от общия брой. Ако все
пак кандидатът не се е справил с писмената или устната част и поради тази причина не може да надхвърли границата от 60%, има възможността да положи проблемната секция отново, без да повтаря целия
изпит.

DEUTSCHE SPRACHPRÜFUNG FÜR DEN HOCHSCHULZUGANG (DSH)
DSH, както името му подсказва, е изпит, разработен специално за
кандидат-студенти в Германия. След полагането му човек бива оценен
с едно от три нива – DSH 1 (отговаря на B2), DSH 2 (C1) или DSH 3 (C2)
– спрямо изкарания брой точки. За прием в повечето немски институции се изисква минимум DSH 2 (67% от максималния резултат или повече), макар че в някои приложни университети може да се влезе и с DSH 1
(над 57%). Тестът се състои в университетите в Германия, затова и
датите варират от едно място на друго. За да прецените дали да се
явите на него, трябва първо да се информирате относно провеждането му в избраните от вас учебни заведения.

Формат:

Изпитът е дълъг около четири часа без почивките и съдържа познатите компоненти (четене, слушане, писане и говорене). Особеното при
него е, че резултатът от първите три модула определя дали човек
може да се яви на устния изпит. Освен това видовете задачи не са
толкова фиксирани като при други тестове за езикова компетентност, затова е малко по-трудно човек да си изгради стратегия. Предимство на DSH обаче е, че позволява употребата на речници.
За повече информация относно организацията на изпита посетете
https://www.dsh-germany.com/info/#allgemein/.

обучение в Германия

Ако искате да
учите в приложен
университет
(т. нар.
Fachhochschule),
понякога и
сертификат за B2
би ви бил
достатъчен

Формат:
Спрямо нивото, което полагате, времетраенето на модулите (четене,
слушане, писане, говорене) и броят на задачите в тях варират. Всяка секция на изпита носи по 100 точки, като на човек са му необходими минимум
60 навсякъде, за да получи сертификат за съответните езикови компетентности. Документът няма давност, но повечето учебни заведения
изискват той да е изкаран до две години преди кандидатстването.
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Какво се изучава

снимка: freepik.com

специалност на фокус

•

К

огато става въпрос за висше образование,
икономиката е една от най-често избираните специалности у нас и в чужбина. Не е
трудно да разберем защо – тя звучи гръмко и престижно, завършилите имат едни
от най-добрите възможности за кариерна реализация
и заплащане, а опциите за практикуване навсякъде по
света са буквално неизчерпаеми. Това е една от дисциплините, за които няма особено значение къде сте я
завършили – дали в Европа или по света. В допълнение,
предметите, които се изучават в нея, са доста разнообразни и често специалността избират кандидати с разновидни интереси.

Микроикономика/
Макроикономика

•

Математика

•

Статистика

•

Счетоводство и финанси

•

Организационно поведение

•

Устойчиво развитие

•

Управление (Мениджмънт)

•

Право

•

Политика

•

Международна икономика

•

Маркетинг

•

Човешки ресурси

В последната година се случиха
много промени във всички сфери,
които пряко засягат световната
икономика. Затова се наблюдават
нови тенденции около образованието в глобален мащаб. Някои от
по-популярните са следните:
■■ Онлайн образованието се превръща във все по-приета опция
Записването в онлайн курсове
се е увеличило повече от четири
пъти през последните 15 години в
САЩ, макар и да не са толкова
взривоопасни в други страни, онлайн опциите набират популярност по целия свят. Предвид повишените разходи за висше
образование, онлайн програмите
предлагат не просто повишена
гъвкавост, но и значително намаляване на разходите.
■■ Учене на базата на работа
Необходимостта от „готови за
работа висшисти “е по-очевидна
от всякога, с цел да накара икономиката и сектора на висшето образование напред в един пост-пандемичен свят.
■■ Споразуменията за споделяне на доходи (ISA) помагат на
студентите да намалят риска,
свързан със студентски заеми.
В САЩ частният сектор подобрява дилемата за студентски
заем за студенти с ISA. Страни
като Австралия имат управлявани
от правителството споразумения
- където студентите не изплащат
заемите си, докато не си намерят
работа и не достигнат определени
прагове на доходите.

Икономика в
България
Специалност Икономика присъства в портфолиото на почти
всички университети у нас. През
последните години висшите училища увеличиха значително видовете икономически специалности с
цел да привлекат повече студенти. Програмите са разнообразни,
като освен чиста Икономика се
предлагат всякакви нейни разновидности като Икономика на търговията, Логистика, Мениджмънт,
Инфраструктура, Финанси, Маркетинг, Икономика на туризма и т.н.
Все повече университети у нас
предлагат и обучение на английски
език. Липсващи в класацията, но с
най-голяма международна разпознаваемост, са програмите на НБУ
съвместно с University of York във
Великобритания, от които успешно завършилите се сдобиват с две
дипломи – една британска и една
българска.
Представяме ви топ 10 на българските университети, предлагащи специалност Икономика, представени в най-скорошната
класация на МОН:

В последните
години се
наблюдава
интерес към
бизнес
програмите в
Испания и в Азия
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студентски живот
специалност
на фокус

Все повече
университети у
нас предлагат и
обучение на
английски език

Топ 10 университети в България
Място

Университет

Резултат

1.

Софийски университет „Св. Климент Охридски"

66

2.

Американски университет в България

64

3.

Университет за национално и световно стопанство

63

4.

Висше училище по застраховане и финанси

59

5.

Нов български университет

54

6.

Икономически университет - Варна

51

7.

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

49

7.

Международно висше бизнес училище

49

7.

Стопанска академия „Димитър Ценов"

49

8.

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков"

48

Източник: Рейтингова система на висшите училища в България, МОН 2020

Кандидатстване
26

Икономиката е една от най-популярните специалности в България.
Кандидатстването изисква подготовка, особено за прием в първите университети от класацията. В Софийския университет, например, не е достатъчно да имате добри оценки в дипломата си за средно образование. Освен успех от дипломата и по-конкретно оценките по предметите
математика и чужд език, е необходимо да се явите на кандидатстудентски
изпит по математика или да държите матура по математика. В УНСС
също трябва да сте подготвени за кандидатстудентски изпити. В частните университети обикновено също има приемни изпити, а в тези с програми на английски език ще ви е необходимо и доказателство за владеене на
езика (международен сертификат или вътрешен изпит).

студентски живот
специалност
на фокус

Икономика в чужбина

Ако трябва да определим държави, в които е най-престижно да се изучава икономика, то задачата ни ще бъде пределно лесна и ясна – Великобритания и САЩ. Всички световни класации за качеството на образованието
са категорични – двете англоезични страни са хегемони, не само в икономиката (Economics), но и във всички подобни на нея специалности. В последните години се наблюдава и интерес към бизнес програмите в Испания и Азия.
Представяме ви избора на престижната класация QS World University
Rankings за 2021 година:

Място

Университет

Резултат

1.

London School of Economics and Political Science

90.3

2.

University of Oxford

88.5

3.

University of Cambridge

87.6

4.

UCL (University College London)

82.7

5.

Bocconi University

81.6

6.

The University of Warwick

78.5

7.

Tilburg University

77.2

8.

University of Zurich

77.1

9.

London Business School

76.6

10.

ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology

76.5

Източник: QS World University Rankings 2021

Топ 5 университети в САЩ
Място

Университет

Резултат

1.

Massachusetts Institute
of Technology (MIT)

97.7

2.

Harvard University

97.4

3.

Stanford University

92.6

4.

Princeton University

91.1

5.

University of California,
Berkeley

90.6

Източник: QS World University Rankings 2021
Извън Европа, в световен мащаб, САЩ доминира в
предлаганите програми по Икономика. Страната на
неограничените възможности е с общо 14 представителя в топ 20, сред които също: Columbia University,
Yale University, Northwestern University, University of

Tоп 5 университети в Азия
Място

Университет

Резултат

1.

National University of
Singapore (NUS)

82

2.

Peking University

79.1

3.

Tsinghua University

78.5

4.

The Hong Kong University
of Science and Technology

78

5.

The University of Tokyo

77.1

Източник: QS World University Rankings 2021
През последните години Азия се превърна в световна силна в образованието по бизнес. Университети в Китай, Хонг Конг и Сингапур изпреварват редица
доскоро на челни позиции институции.
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Кандидатстване

Процедурите по кандидатстване в чужбина по специалност Икономика обикновено са стандартните:
■■ Диплома за средно образование или завършен
бакалавър (за магистърска специалност)
■■ Сертификат за владеене на чужд език
■■ За американските университети: SAT
Някои от най-престижните университети в САЩ
могат да отсеят големия наплив от кандидатстващи
и чрез допълнителни изпити. Много важен фактор при
кандидатстването в чужбина е подготовката на документите възможно най-рано. Кандидатстването в
чуждестранните университети винаги предшества
това в българските и е необходимо от рано да се ориентирате в избора си на университет.

Кариерна реализация

Една от хубавите страни на специалност Икономика е, че дава възможност за кариера в различни сфери. Най-често това са позиции в частния сектор – например финансов анализатор, който изследва
икономическото развитие в страната и света, съветник във финансова къща или служител в банкови
или други финансови институции. Икономистите работят заедно с маркетинговите специалисти и мениджмънта на компаниите и често са част от тях. Завършилите икономика могат да специализират освен
във финансовия сектор, в маркетинговите и рекламните отдели, както и да заемат позиции в компании от
почти всяка индустрия. Възможности за реализация
има и в публичния сектор - редица държавни агенции
използват услугите на консултанти икономисти. Не е
изключена и ориентацията към научна работа в университети, колежи и други образователни институции. Не на последно място, много политици са с икономическо образование, затова кариера в българската и
европейската политика също не е изключена.

снимка: freepik.com

Специалност Икономика
дава възможност за
кариера в различни сфери

Pennsylvania, University of California, Los Angeles (UCLA),
New York University (NYU), University of Chicago, University
of California, San Diego (UCSD).

студентски живот
специалност
на фокус

В Европа 51 от 215-те университета, попадащи в
класацията, са във Великобритания. Островната държава е страхотно място за получаване на икономическо образование, тъй като там се предлагат едни от
най-иновативните и интердисциплинарни програми в
света. Зад престижността на дипломата стоят и не
дотам ниските такси за обучение, но пък за щастие
все още се предлагат студентски заеми за студенти
от ЕС.
Втората европейска държава, изпъкваща с програмите си по Икономика, е Германия. Най-известните университети там са Universität Mannheim и Ludwig-MaximiliansUniversität München. Основно предимство на Германия е
безплатното обучение за студенти от ЕС, което обаче
върви ръка за ръка с програми основно на немски език.
Италия също е подходящо място за изучаване нa
специалността, с двама представители на световно
ниво - Università di Bologna и небезизвестният Bocconi.
В Испания също два вуза влизат в първите 100 на глобалната класация – мадридския Universidad Carlos III de
Madrid и барселонския Universitat Pompeu Fabra. Франция изпъква с Paris School of Economics и Ecole
Polytechnique, но Нидерландия я изпреварва с програмите си на английски език и три университета, част от
топ 100 в света: Tilburg University; Erasmus University
Rotterdam и University of Amsterdam. Сред европейския
елит попадат и няколко институции от Швейцария
- University of Zurich и ETH Zurich.
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Ж

ивеем във високо технологични
времена. Заобиколени сме от автономни автомобили, умни домове и
дори цели градове, и всичко това не
е фантазия, а самата реалност, в
която всички ние живеем.
Този експоненциален технологичен
бум ще продължава да ни изумява и занапред. Съвсем скоро ще съществуват такива изобретения и технологии,
каквито дори Артър Кларк, Айзък Азимов и Жул Верн не
са си представяли. Именно през този век се твърди, че
ще стъпим на Марс и ще създадем изкуствен интелект,
който да разрешава редица глобални проблеми.
Пред нас седят редица въпроси, с които може да се преборим, като световния глад, недостига на енергия, както и лекуването на редица болести, които не сме могли
преди. Това отваря един необятен свят от възможности
пред нас и е въпрос на себеосъзнатост, изисквана от
всеки от нас като индивид, за да успеем да уловим вълната и да се развиваме успоредно с нея. Не забравяйте, че
хората се страхуват от технологии, когато не ги разбират.
Софтуерното инженерство е и ще продължава да бъде
ключовият двигател на този процес и създателят на
бъдещето на човешката цивилизация.

В конкретика…

Професиите, свързани с информационни технологии,
са високо търсени през последните години, както в
България, така и по света, и с право се наричат „професии на бъдещето“. Статистиките сочат, че студентите, завършили подобни специалности, намират
добра професионална реализация веднага след получаването на дипломата, а някои дори още в процеса на
обучение. Това, както и фактът, че стартовите заплати в сектора са доста по-високи от тези в други
сфери, ги прави изключително атрактивни и перспективни за съвременните млади хора.

Софтуерното инженерство е и
ще продължава да бъде
ключовият двигател на този
процес и създателят на
бъдещето на човешката
цивилизация

Едно от най-често цитираните определения за това що е софтуерно инженерство е на Филип Лаплан: „Софтуерното инженерство е систематичен подход към анализа, проектирането, оценяването, прилагането,
тестването, поддръжката и повторната разработка на софтуер, или с
други думи приложение на инженерната наука към софтуера”. Това определение ни е полезно, защото показва всички важни аспекти на работата на
софтуерния инженер. Хората често свързват професията само с един
етап – „писането” на програми, но реалността е доста по-сложна.

Какво ще учите?

В учебните програми са включени основни теоретични направления като:
анализ и спецификация на изискванията, спецификация на програми, разработване на програми, управление на качеството на софтуера, управление
на софтуерни проекти, документиране, тестване, управление на софтуерните конфигурации, така и практически направления при разработването
на софтуера, включително тези, случващи се в големи и сложни системи.
Освен това, сериозно внимание се отделя на математическите дисциплини, свързани със специалността. Чрез разнообразни избираеми дисциплини,
практикуми и възможност за стажуване в софтуерни фирми специалността се стреми да приближи обучаемите колкото може по-близо да бъдещата им работа.
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В България има голямо търсене на кадри именно в областта на програмирането, информационните технологии и компютърните системи. Те са необходими както на родния бизнес, така и на много чуждестранни компании,
които изнасят тези си дейности в България. И тук е важно да отбележим,
че общоприетото изказване „защото сме евтина работна ръка” не е точно.
Работещите в тази сфера получават минимум четири-цифрени заплати.

Топ 10 университети в България
(Информатика и компютърни науки)
Място Университет

Град

1.

Софийски университет
„Св. Климент Охридски“

2.

Американски университет в България Благоевград

3.

Нов Български Университет

София

4.

Университет за библиотекознание и
информационни технлогии

София

5.

Великотърновски университет
„Св. св. Кирил и Методий“

Велико Търново,
Враца

6.

Пловдивски университет
„Паисий Хилендарски“

Пловдив, Смолян,
Кърджали

7.

Бургаски свободен университет

Бургас

8.

Варненски свободен университет
„Черноризец Храбър“

Варна, Смолян

9.

Икономически университет – Варна

Варна

10.

Русенски университет „Ангел Кънчев“

Русе, Разград,
Видин, Силистра

София

Източник: Рейтингова система на висшите училища в България 2020

специалност на фокус

В България има
голямо търсене
на кадри именно
в областта на
програмирането,
информационните технологии и
компютърните
системи

Рейтингова система на МОН е единствената родна
класация, която оценява качестовото на образованието в родните университети.
Работейки върху този материал с изненада открихме,
че специалности на ТУ София не са включени в класацията.
В общи линии на челните места се открояват СУ „Св.
Климент Охридски”, Американският университет в
България и Нов български университет. Като изненада може да се определи доброто представяне и на
Университет за библиотекознание и информационни
технлогии, който заема четвърто място веднага зад
НБУ.

Топ 10 университети в света
(Computer Science and
Information Systems)
30

Когато говорим за „инженерство” има едно висше
училище, което винаги застава на първо място. Изглежда и добавянето на думата „софтуерно” не променя това, съответно MIT (Massachusetts Institute of
Technology) оглавява и тази класация, изготвена от
QS World University Rankings. Освен него, и други американски университети намират място в челната
десетка, в компанията на 2 британски, ЕТH и EPFL oт
Швейцария, както и Националният университет на
далечен Сингапур.

студентски живот
специалност
на фокус

Място Университет

Държава

Топ 10 университети в Европа
(Computer Science and
Information Systems)
Както видяхме и в предишната таблица, Великобритания е една от водещите страни, когато става
дума за софтуерно инженерство. Освен нея и Швейцария, е важно да отличим и Германия, която е една
от най-популярните дестинации за българите, желаещи да изучават тази специалност. Стабилната икономиката на Германия и доброто образование по
немски език в средните училища у нас са сред водещите причини за това. Техническите специалности и
високите технологии са на почит в страната и образованието в тази насока определено е с високо качество. За Нидерландия и Франция важи сходното,
като тези 2 държави можем да ги отличим с добра
материална база, качествено образование и поносими
за българските семейства цени. Обучението често се
провежда на английски език, което улеснява чужденците.

Място в
Университет
света

Държава

6

University of
Oxford

Великобритания

8

University of
Cambridge

Великобритания

9

EPFL

Швейцария

10

ETH Zurich Swiss Federal
Institute of
Technology

Швейцария

16

Imperial College
London

Великобритания

1.

Massachusetts Institute of
САЩ
Technology (MIT)

2.

Stanford University

САЩ

3.

Carnegie Mellon
University

САЩ

23

UCL

Великобритания

4.

National University of
Singapore (NUS)

Сингапур

26

The University of
Edinburgh

Великобритания

5.

University of California,
Berkeley (UCB)

САЩ

35

Technical
University of
Munich

Германия

6.

University of Oxford

Великобритания

35

Université PSL

Франция

7.

Harvard University

САЩ

40

University of
Amsterdam

Нидерландия

8.

University of Cambridge

Великобритания

9.

EPFL

Швейцария

10.

ETH Zurich - Swiss
Federal Institute of
Technology

Швейцария

Източник: QS World University Rankings 2021.

Източник: QS World University Rankings 2021.

Великобритания е една от
водещите страни, когато става
дума за „Софтуерно
инженерство

Да работим ли в
България?

■■ Ще имате фундаментални знания и умения за анализ, проектиране,
разработка, тестване, внедряване и поддържане на софтуерни технологии и системи. Ще познавате съвременните теории, практики,
подходи и средства за разработка на софтуер като структурно
програмиране, техники за тестване на системи, техники за доказване
на коректността на програми. Ще можете да участвате в специфицирането, проектирането и реализирането на софтуерни продукти.
■■ Ще можете да работите ефективно в екип, ще умеете да преодолявате конфликти при реализацията на проект, да намирате приемливи компромиси по отношение на цената, времето,
знанията, съществуващите системи и организации. Ще демонстрирате разбиране на важността на преговарянето, навици
за ефективна работа, за ръководене, за добра комуникация.
■■ Ще умеете да намирате подходящи решения в една или повече
приложни области. За целта ще използвате софтуерно-инженерни
подходи, съобразени с етични, социални, юридически и икономически
аспекти. Ще демонстрирате разбиране, че можете да прилагате
общоприети теории, модели и техники, които са основа на идентифицирането на проблема, а също анализ, проектиране, разработка, реализация, верификация и документиране на софтуера.

Когато говорим за софтуерно инженерство има една съществена
разлика. Днес човек може да работи за определена компания от всяка точка на света, особено когато
говорим за работа свързана с компютри. България впрочем има и
едни от най-бързите интернет
услуги, което е сериозно предимство. Чуждестранна заплата и
български разходи – това е напълно възможно в този бранш.

Професионална реализация
Бакалаврите по софтуерно инженерство могат да прилагат знанията и уменията си като софтуерни инженери в организации и фирми,
свързани с проектиране и разработка на софтуер. Могат да работят
като аналитици, проектанти, разработчици, специалисти по контрола на качеството, ръководители на проекти, експерти, консултанти и др. в бизнес организации или в публичната администрация.
Специалистите по софтуерно инженерство са сред най-добре платените специалисти, а търсенето им на пазара на труда е традиционно високо.

Като цяло сте избрали път, който
гарантира сигурност и развитие
през
следващите
десетилетия,
снимка:
freepik.com
така че пред вас стои едно страхотно пътешествие. Опитайте се
да вземете колкото е възможно
повече от невероятните професионалисти, които ви преподават,
и бъдете търпеливи, постоянни и
упорити. Статистиката е във
ваша полза – 100% от тези, които
не са се отказали, са успели! И
най-важното – забавлявайте се,
докато учите.
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С какви знания ще излезете от
университета?

...
За създаването на софтуерен продукт

се изисква доза въображение, доста експерименталност и
умението да разбиеш сложната задача на по-прости части
интервю на Виргиния Димитрова

Димитър Димитров

учи софтуерно инженерство в Карлсруе, Германия в
Duale Hochschule Baden-Württemberg. В момента работи в Сименс и помага
при разработката на PLC (Programmable Logic Controller) –
процесори за автоматизация на фабрики и процеси.

специалност на фокус
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Софтуерното
инженерство
акцентира повече
върху
практическата
част и се изучава
по-често в
Hochschule-та
Здравей, защо избра да учиш
Софтуерно инженерство?

Здравейте! Изборът ми въобще
не беше труден, тъй като още от
гимназията имах интерес към разработката на софтуер, което пък от
своя страна най-вероятно произлиза
от любовта ми към компютърните
игри, която имам още от детска
възраст. В гимназията имах възмож-

ността да участвам в няколко научни конкурса на свободна тематика и
проектите с които участвах бяха
предимно софтуерни. Така се запознах и по-практически с процеса на
създаване и развиване на една програма и открих, че ми е интересно и
дори забавно да превърна една идея,
описана на прост език, в нещо, което
компютърът по команда да прави за
теб.

Разкажи ни по-подбробно как
минават лекциите и въобще
образованието в Германия по
тази специалност?

Специалността Софтуерно инженерство с това си заглавие
предполага по-практическа насоченост и съответно се различава донякъде от специалността Информатика. Информатиката е най-вече
университетска специалност, която
е с по-научна и с математическа насоченост, и се занимава с много теоретични концепции. Тя е добър избор
за хора, които искат да се занимават
с научна работа, криптография и подобни дейности. Софтуерното инженерство акцентира повече върху
практическата част и се изучава
по-често в Hochschule-та. Разбира
се, математиката няма как да се размине, също както и доста теоретични предмети като Алгоритми,
Теоретична информатика, Софтуер-

ни архитектури и принципи на кимпилаторите, но всички тези теми са
сложени в контекста на създаването или развитието на софтуерни
продукти. Също така е важно да отбележа, че има голяма разлика между
софтуерно инженерство и програмиране. Рядко в специалността ще
има предмет който да е „Java“ например - по скоро целта е да се разбере на фундаментално ниво как
функционират компютрите и как да
се възползваме от възможностите
им, както и какви технологии са ни
достъпни, като бази данни, machine
learning и т.н. Доста от предметите
в следването ще поставят за цел
създаването на собствен проект, на
платформа и език за програмиране
по избор, а в течение на този проект обучават студентите на различни аспекти от софтуерното инженерство, въпреки че един прави
мобилен апп, а друг уеб базиран алгоритъм без графичен интерфейс.

Какви умения и качества са необходими за самата професия?

За успешна работа се изискват
разнообразни умения, най-базовото
от които е програмирането. Програмирането в софтуерното инжинерство е като знанието на английски език в сферата на
международното право – човек не
може без него, но има много тънкос-

В момента работиш в Сименс. Как
се случи целият процес, за да започнеш в тази голяма компания?
Процесът започна още със следването ми в Duale Hochschule BadenWürttemberg, където фирмата в която работих през практическата

В момента основният акцент в работата ми е Firmware-a и операционната
система на няколко поколения процесори. Това включва доста обстойно
тестване и търсене на несъответствия или нежелани ефекти при развитието на нови версии с нови възможности. Това изисква постоянен контакт с други разбработчици, както и със съответните мениджъри на проекти. Ако някое
нововъведение предизвиква грешки в досегашните функционалности, трябва
много сериозно да се вземат мерки, тъй като нямаме право на грешки в една
химическа рафинерия или поточна линия за производство на коли например, където всяко отклонение коства огромни суми на клиентите. В такъв случай се
срещаме, обсъждаме каква е причината, дали е възможно да се направи по друг
начин, каква стойност носи то на клиентите ни и доколко е нужно.

Учил си и работиш в един от най-големите студентски градове в
Германия – Карлсруе. Как минава студентският живот?
Лично за мен Карлсруе е наистина един от най-хубавите
градове за студенски живот, като го сравня с други градове в Германия и по-света, където съм бил при мои приятели студенти. Градът е достатъчно малък, така
че бързо стигаш до всяко място с колело и е лесно
да се организира излизане с група приятели.
Паркът зад замъка пък е огромен и въпреки
това пълен със студенти през лятото.
Клубната сцена не е на нивото на Берлин
например, но с влак се стига до съседните Манхайм, Хайделберг, Лудвигсхафен и други, където често ходим
на музикални събития, за времето
за което в Берлин се пътува от
единия до другия му край.

Твоят съвет към кандидат-студентите за Софтуерно инженерство?
Моят съвет е да се
запознаят добре с програмата на специалността, която искат да
следват, както и за различните типове обучение – Uni, Hochschule,
Duale Hochschule,
Ausbildung. Всеки тип
си има предимства и
недостатъци и колкото по-добра представа има човек какво иска
да прави след като завърши, толкова
по-адекватен избор
може да направи. При
всички положения специалността въобще не е
лесна, но според мен е
интересна и предизвикателна и им желая успех!
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специалност на фокус

ти, които се добиват с опит и разбира се, с обучението. Много е важно
човек да може да си представя абстрактни концепции и тяхното взаимодействие, както и да не се притеснява от задачи които го
сблъскват с нещо непознато, или
които искат от него нещо, което не
знае как да направи. Най-често работата на един софтуерен инженер е
да интерпретира нуждите на клиента и да създаде софтуерен продукт,
който досега не е бил правен. Иначе
клиентът може просто да си купи
готов. Много често за тази цел се
изисква и доза въображение, доста
екпериментателност и умението да
разбиеш сложните задачи на все
по-прости части докато в един момент стигнеш ниво, на което знаеш
как да ги реализираш. След това ти
остава само да ги сглобиш и крайният резултат да не работи и да започваш отново и отново, докато не
успееш. Целта на специалността
Софтуерно инженерсто е да има разбиране, структура и логика в опитите ти.

Какви са отговорностите ти в работата и перспективите
за бъдещето?

снимка: личен архив

Най-често
работата на един
софтуерен
инженер е да
интерпретира
нуждите на
клиента и да
създаде софтуерен
продукт, който
досега не е бил
правен

фаза на обучението ми беше Сименс. За жалост, в отдела, в който работих докато бях студент, нямаше работно място за мен след завършването ми, затова започнах да кандидатствам в други отдели и да ходя по интервюта. Това че
имах стаж и препоръка от фирмата със сигурност помогна и накрая успях да си
намеря работа в разработката на PLC (Programmable Logic Controller) – процесори за автоматизация на фабрики и процеси.

УРБАНИЗЪМ -

новата професия с корени
от Великобритания и САЩ
материал на Борислав Борисов

студентски живот
специалност
на бъдещето
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Какво е урбанизъм?
Урбанизъм е професия за създаване и развитие на населените места.
Думата „Urban“, която най-често
върви с „дизайн“, включва дизайн оформлението на населените места и
свързаните с тях части от пейзажа
и архитектура.
Урбанизъм е директно свързан с
градския живот и култура. Представете си един град. Той трябва да
просперира и да бъде „модерен“. А
това всичко трябва да бъде проектирано и да има баланс. Във всяко
населено място балансът е между
трафика, работата, жилището, развлеченията и атракциите. И нуждите за един град стават големи. И
тогава се появява урбанизмът.

Ако трябва да
сме точни...…

Урбанистът няма да ви построи
къща, няма да проектира улицата и
няма да подбере подходящите растения за обществения парк. Урбанисти са необходими да обясняват
на хората простите закономерности и да поставят искания пред чиновниците за по-удобни градове.
Днес това е по-скоро професионална
журналистика, защото никой не учи
в архитектурните или транспортните университети, за да разказва
след това на хората за вредата от
„побеляването“ на дърветата, за
икономиката на града или за безполезността от четири стълба на
един квадратен метър.

Урбанизъм в университета
Професията урбанист е една от новите у нас. Корените ѝ са свързани
с Великобритания и САЩ, където още в началото на миналия век осъзнават необходимостта от комплексен подход относно "градското планиране" и свързаните с него процеси. В България институционализирането на
професията става през 2002 г., когато е открита първата бакалавърска
програма по урбанизъм.
Дисциплините Урбанизъм се разглеждат като части на архитектурната наука и практика. Поставят се основните понятия и формите на
управление на дейностите по оформление на града – Форма и образ в градоустройството, комуникация чрез архитектура/ градоустройство –
структуриране и възприятие на града. Разчитат се разнообразни послания на различни пластове от градската култура, както и съвременните
явления в управлението на града, в частност – на София.

ТОП 10 университета в света
Място

Университет

Държава

1.

Massachusetts Institute of Technology

САЩ

2.

University of California, Berkeley

САЩ

3.

Rutgers, The State University of New Jersey

САЩ

4.

University of California, Los Angeles

САЩ

5.

University of North Carolina, Chapel Hill

САЩ

6.

Harvard University

САЩ

7.

University of Pennsylvania

САЩ

8.

University of Southern California

САЩ

9.

University of Michigan

САЩ

10.

Georgia Institute of Technology

САЩ

Безспорни
лидери в
областта са
представителите
на САЩ

Източник: Planetizen.com
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Завършилите специалността Урбанизъм могат да намерят професионална реализация на различни равнища в частния и държавния сектор и в различни области:
■■ като специалисти в управлението на градовете и общините, на промените в природната и застроената обкръжаваща среда и при съчетаването на интересите на индивидуалната личност и обществото;
■■ като консултанти в инвестиционния процес за ефективно използване на земята;
■■ като експерти и проектанти в областта на стратегическото планиране, формирането на регионалната, градоустройствената и жилищната политика, планирането на туризма, на инфраструктурата и комуникациите, в областта на ландшафтното планиране и опазването на околната среда, при управлението на земята и собствеността;
■■ като участници в екипи за проектни и научни изследвания, при разработване и промяна на законодателството в регионалното и градско планиране и опазването на околната среда.
Потенциални работодатели биха могли да бъдат проектантски и консултантски фирми, агенции за недвижими
имоти, предприемачи, всички звена и нива на държавната администрация и органите на местното управление. Урбанистите участват в управлението на териториите и общините в съответствие със съвременната практика на европейските страни. Те могат да работят и на свободна практика като независими консултанти.

ТОП 10 университети за магистратура в Европа
Място
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Университет
Erasmus University Rotterdam - Erasmus School of Social
and Behavioural Sciences
University of Europe for Applied Sciences
University of Groningen
Trinity College Dublin
Université Côte d’Azur (UCA)
STAR Studium ArchitecturAe Florence Design School
Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris
LAB University of Applied Sciences
Università Iuav di Venezia
Eindhoven University of Technology

Източник: https://www.masterstudies.com/

Град, Държава
Rotterdam, Netherlands
Berlin, Germany
Groningen, Netherlands
Dublin, Ireland
Nice, France
Florence, Italy
Île-de-France, France
Lahti, Finland
Venice, Italy
Eindhoven, Netherlands

специалност на бъдещето

Кариера на урбанист

...

Архитектурата и урбанизма
са за всеки, който обича изкуството да
прави сгради и публични пространства
интервю на Борислав Борисов
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Жанет,

Казвам се
на 26 години съм и в момента работя в Лондон като архитект асистент в архитектурна фирма. Завърших
Архитектура, бакалавър и магистър в Кардиф, а от септември ще
започвам и последната стъпка от архитектурното образование професионалната квалификация.

между хората и различните урбанистични подходи,
приложени както на микро така и на макрониво.

студентски живот
интервю

В Канада изучавахме Urban Design и Green Systems
Planning - иновативни техники за устойчив дизайн на
публични пространства и зелени площи, като след
този курс написах дисертацията си на тема Water
Sensitive Urban Design и различните методи за рециклиране на дъждовната вода по интересни и ефикасни
начини.
В Колумбия бях на курс за Urban Transformation, който
разкриваше както трансформацията на облика на
градовете, така и на психиката на хората. Преминаването от една от най-опасните към най-иновативните държави в света не е било бързо, но определено
изпълнено с много уроци и примери за ‘social urbanism’,
от които цял свят се учи в момента.

Здравей, ти си само на 26 години, а си преживяла
толкова много. Кои са отличителните преживявания покрай теб, които искаш да ни споделиш?

Здравей!
Докато правех магистратурата си в Кардиф, имах
възможността да участвам в проекти на 3 континента, от което натрупах много богат опит за различните култури, социално-икономическия контраст

Бих искала да спомена и един друг тип проект, който
не е с образователна цел, но всъщност ме научи на
много повече. Става въпрос за доброволчески труд, а
именно дизайна и построяването на училище в Африка, в малко отдалечено селце. Това преживяване изцяло
пренареди ценностната ми система и ми помогна да
си изградя представа за това каква архитектура искам да създавам и какъв социален отпечатък искам да
оставя след себе си.

Тъй като днес темата е
Урбанизация и градоустройство.
Можеш ли да ни дадеш твоето
определение през очите на
един млад човек?

Урбанизмът е много общо понятие,
но в основите си това е изследването на взаимодействието между хората и застроената среда. За мен
най-правилният подход към добра
урбанизация е създаването на ‘жизнеспособни’ градове или т. нар.
‘liveable cities’, които включват 4 основни рамки - здраве и благополучие;
функции като обществен транспорт, достъпно жилище и обществено открито пространство; качествено образование и атрактивен
и развлекателен социален живот.
В развития свят най-успешни примери за ‘жизнеспособни’ градове са
тези, които изграждат в себе си редица малки ‘urban villages’, в които
всичко, от което имаме нужда ежедневно (училища, работни места,

Ако говорим за образование, специалности като тази и сходни –
не е ли повече мъжка специалност това?

Архитектурата и урбанизмът са за всеки, който обича изкуството да
прави сгради и публични пространства. Вярно е, че както в много други
дисциплини, така и в архитектурата мъжете доминират, но нещата се
променят и този стереотип бавно се затрива. От край време се смята,
че жените са по-чувствителни, а мъжете - по-авторитарни и бизнес
настроени, но вече има толкова много примери за жени-лидери, печелещи престижни награди и ръководещи мултидисциплинарни проекти, че
аз съм склонна да вярвам, че ако положиш достатъчно труд и имаш добри идеи, няма значение кой си и какъв си - пак ще успееш да докажеш
таланта си.
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Твоето образование как премина? В момента с какво се занимават колегите ти? Успяха ли да се реализират? Какво би посъветвала младите кандидат-студенти, които се чудят дали да се насочат към такъв тип образование?

Моят 5-годишен път през бакалавър, стаж и магистър беше наистина
незабравим по простата причина, че беше споделен с колегите в студиото, с които преживяхме множество и добри и лоши моменти. Неслучайно членовете на рок бандата Pink Floyd са се срещнали в университета по архитектура и са използвали студиото за репетиции.
Архитектурата в днешно време е много всеобхватна, динамична и разнообразна, което всъщност полага много добри основи за развитие не
само в една сфера. Доста от моите колеги следват успешно пътя към
професионална реализация, но има и много други, които избраха алтернативни пътища и дори с архитектурно си образование в момента
практикуват специалности по-близки до изкуствата, компютърните
науки, киноиндустрията или управлението на недвижими имоти.
Съветът ми към младите би бил да започнат общо и след това да решат в кой по-конкретен отдел да се насочат. В началото е важно да са
любопитни за всичко, за да отсеят собствените си интереси и приоритети. Трябва да се възползват от всяка възможност за трупане на
опит, за да се разгърнат тези интереси допълнително под каквато и
да е форма - летни стажове, доброволчески проекти или разнообразни
дизайн конкурси - само това ще им даде възможността да знаят точно
какво искат да практикуват, когато завършат. И да не забравят, че за
да се развиваш в архитектурата се изисква да пътуваш много, а кой не
обича да пътува?

Има ли разлики между образованието в Уелс и Англия например?

За българите таксите по образованието и в двете държави са сравнително високи, затова повечето хора се възползват от опцията да изтеглят студентски заем. Основната разлика е, че правителството на
Уелс покрива една трета от стойността на този заем, което до края
на едно 5-годишно обучение е доста голяма сума. Друг плюс за университета в Кардиф за мен лично беше, че първата година от магистърската степен е година в индустрията (Year in industry), което може да е
трудно за някои, защото включва работа на пълен работен ден и университет, но е добър метод за натрупване на опит без удължаване на
академичния период.

интервю

Това
преживяване
изцяло пренареди
ценностната ми
система и ми
помогна да си
изградя
представа за това
каква
архитектура
искам да
създавам и какъв
социален
отпечатък искам
да оставя след
себе си

достъп до медицински център и тн.) е на лице в радиус от 2 км. Това помага да се създадат малки разнообразни (както демографски, така и
професионално) общности в града, без да се налага хората да се местят
в провинцията. Според мен обаче още по-успешни са проектите, които
дават само параметри за развитие, но не налагат много човешка намеса - тези, които оставят обществото в съответния град или квартал
само да се развие и сплоти, по органичен начин, както са се сформирали
в миналото градовете.

Урбанизмът е
много общо понятие, но в основите си това е
изследването на
взаимодействието между хората
и застроената
среда

Пътувала си в много държави. С
какво се различава модернизма
в Европа от Азия например?

интервю
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В различни точки от света архитектурния подем е в различна
степен. Азия е континент на контрастите - там много от жилищните постройките са
по-близки по вид до природата и
се сливат с нейните характерни
черти, защото това е
най-устойчивият метод за строителство. Също така има и невероятно иновативна и високотехнологична модерна архитектура,
която драстично задминава европейските, например небостъргачите с висока сеизмична устойчивост в Япония, които се
люлеят и подскачат като пружини по време на земетресение.
Това което аз установих по време
на пътувания си е, че архитектурата в Европа е много по-богата
на история, а това придава характер, идентичност, духовност и
културна оригиналност, които
по-младите държави нямат.

Говори се в последно време винаги за екология, когато става
въпрос за сгради. Но ако
клиентът няма достатъчно
пари има ли как да говорим за
екологични мерки?

Екологичният дизайн сам по-себе си
не е по-скъп, защото той се доближава повече до остарелите, дори
първобитни методи на строителство, които следват прости принципи от природата и изискват използването на природни материали
от местността, вместо стомана
от Китай или дървен материал от
Северна Америка.

За съжаление, с опита си научавам,
че колкото по-иновативна и екологично съобразена е една технология, толкова по-скъп излиза проектът. С цел строителството да е
по-ефикасно, проектиране и строителство след Индустриална революция откриват вратите към
масовата архитектура и това не
позволява голямо развитие в еко
дизайн. За щастие в момента фокусът се обръща към методи за
оценка на ниво на ‘устойчивост’ на
сградите като Passivhaus и
BREEAM. Със сигурност всичко
ново е скъпо, защото отнема време да се разпространи, приложи и
тн. но с времето този по-екологичен и икономичен тип дизайн може
и да се превърне в нормата.

Трябва ли да се притесняваме
от урбанизацията? Кои са
най-урбанизираните
територии в света и как се
справят градовете и
въобще държавите?

Най-урбанизирани са развитите
страни от Запада, но тези които
се разрастват с най-бързи темпове са всъщност страни от Латинска Америка и Източна Азия,
като се очаква до 2050-та година,
над две трети от населението на
света да живее в градовете. Урбанизацията не навсякъде обаче е
символ за развитие. На места се
създават повече проблеми като
замърсяване, лоши санитарни и
жилищни условия и опустяване на
останалите територии в държавата. На други, разрастващата се
гъстотата в градовете има и
своите плюсове - по-добра инфраструктура, повече удобства в не-

посредствена близост и по-нисък
процент на безработица.

Това от което трябва
да се плашим е в чии
ръце попада развитието на градовете.
В Индия работих по
проект за Liveable
Urbanism, част от
инициативата 100
Smart cities. Там наблюдавахме как милиарди
долари се наливат в
‘смарт’ технологии
(например сензори за
паркиране, предоставящи информация в реално време за свободни
места за паркиране) докато повечето хора в този град нямаха дори
достъп до чиста питейна вода.
Това е пример за неправилно управление и разпределение на ресурсите и определено е по-голям проблем от неизбежното разрастване
на бедните периферни квартали.
Нашият проект целеше да предложи стратегии, които адресират основните проблеми на града
(разчитането на коли, замърсяването на въздуха, замърсяването
на каналите им за водоснабдяване
и канализация) и да подсили силните му страни като културното
богатство, наследство и занаяти.
Това са стъпките към по-‘liveable’
градоустройство, с по-приятен и
атрактивен начин на живот, а не
просто по-развит технологично.

Смяташ ли, че в България има
място за архитекти?

Разбира се! Много архитекти и
урбанисти виждат потенциала в
нашата страна и за щастие управниците ни са започнали да се
консултират с професионалисти в
сферата на урбанизма като например проф. Ян Геел, датски архитект и урбанист, който беше поканен преди години да съветва
кмета на София при изготвянето
на дългосрочна визия за развитие
на столицата ни в раздел развитие на зелени градски пространства. Ще се радвам някой ден, когато и аз натрупам нужния опит,
да мога да консултирам нашите
управляващите за развитието на
градовете ни по един наистина
иновативен, устойчив и интересен начин.

БАКАЛАВЪРСКИ И
МАГИСТЪРСКИ СТИПЕНДИИ
TONGAREWA ВЪВ VICTORIA
UNIVERSITY OF WELLINGTON,
НОВА ЗЕЛАНДИЯ

ПРОГРАМА НА SCHWARZMAN
SCHOLARS ЗА МАГИСТЪРСКИ
СТИПЕНДИИ В КИТАЙ

МАГИСТЪРСКИ И ДОКТОРСКИ
СТИПЕНДИИ НА ФОНДАЦИЯТА
ROTARY INTERNATIONAL

Краен срок:
1. септември/30 ноември 2021 г.

Краен срок:
21. септември 2021 г..

Краен срок:
зависи от държавата, в която кандидатствате.

Размер на стипендиите:
до 10 бакалавърски стипендии между
NZ$5,000 и NZ$10,000 и до 9 магистърски стипендии на стойност
NZ$5,000. Парите са предназначени
да покрият част от таксата за обучение за една академична година. Ако
наградените студенти са кандидатствали и за общежитие, то тогава
автоматично получават оферта за
такова заедно със стипендията.

Размер на стипендиите:
пълно финансиране на магистъра –
такса за обучение, общежитие, учебна екскурзия в страната, двупосочни
билети до и от Пекин, учебни материали, здравна осигуровка, джобни
пари.

Изисквания:
■■ да сте международен студент,
на когото му предстои да кара
първа година от бакалавърската
или магистърската си степен във
Victoria University of Wellington;
■■ да опишете мотивацията
си в текст до 500 думи;
■■ да сте били приети в университета преди да кандидатствате за стипендията
(условно или безусловно).
Как се кандидатства:
Трябва да попълните и изпратите
апликационните форми за университета преди крайните срокове – 1.
септември 2021 г. (триместър 3,
2021) и 30. ноември 2021 г. (триместър 1, 2022). Кандидатстването за
стипендията отваря месец преди
тези дати, но имайте предвид, че е
обвързано с оферта от учебното
заведение, така че се уверете, че подавате документите си за университета достатъчно рано.
За повече информация:
https://www.wgtn.ac.nz/scholarships/
current/tongarewa-scholarship

Изисквания:
■■ да имате бакалавърска степен
или да предстои да получите такава до 1. август 2021 г.
Всички специалности са добре
дошли, стига да посочите как
участието в Schwarzman Scholars
би ви помогнало да развиете
лидерския си потенциал в сферата си на специализация;
■■ да не сте навършили 29 години преди 1. август 2022 г.;
■■ да имате отлични познания по
английски. Ако сте завършили
бакалавърска степен на езика, не се
налага да предоставяте сертификат за него, но в противен случай
трябва да изпратите резултати
от TOEFL PBT/iBT или IELTS.
Как се кандидатства:
Посетете уебсайта
https://www.schwarzmanscholars.org/
admissions/ за подробна информация
относно кандидатстването.

Описание:
Фондацията Rotary предлага магистърски и докторски стипендии, чрез
които видни студенти да финансират
своите курсови работи или научни изследвания от една до четири академични години. Темите трябва да се
припокриват с една от шестте фокусни области на Rotary: мир и предотвратяване/разрешаване на конфликти,
превенция и лечение на заболявания,
вода и канализация, здраве на майки и
деца, основно образование и грамотност и икономическо и обществено
развитие.

39

Изисквания:
За изискванията за кандидатстване и
прием вижте страницата със стипендии на Rotary Club в държавата/институцията, където възнамерявате да
подадете документи.
Как се кандидатства:
Заинтересованите кандидати могат
да се свържат с местните Rotary клубове чрез т.нар. Rotary Club Locator, за
да попитат как да бъдат спонсорирани за безвъзмездната помощ.
Апликационните формуляри се подават онлайн. Клубовете-спонсори създават първоначалното заявление, а
кандидатът за стипендия предоставя
необходимите документи впоследствие.
Кандидатури за стипендии се приемат
през цялата година, но трябва да се
подават най-малко три месеца преди
планираната дата на заминаване на
студента, за да се осигури достатъчно време за преглед и обработка на документите му от Фондацията.
За повече информация:
https://my.rotary.org/en/take-action/applygrants/global-grants

стипендии

Описание:
Victoria University of Wellington предоставя стипендиите Tongarewa, за да
отпразнува международната студентска общност в институцията.
От наградените студенти се очаква да бъдат посланици на Victoria
University of Wellington и при покана да
участват в събития и маркетинг
кампании на учебното заведение.

Описание:
Schwarzman Scholars обединява млади
лидери от всички региони по света,
които използват различията помежду си, за да работят по съвместна
мисия. Всяка година се избира нов клас
от широкоскроени личности с неограничен потенциал, които помагат
за подобряването на разбирателството между Китай и останалия
свят. Така наречените Schwarzman
Scholars получават образование от
световна класа чрез взаимодействие
с външни министри, политически лидери, културни специалисти и предприемачи.

Размер на стипендиите:
минималният бюджет за стипендия е
$30,000. Повечето лични разходи не са
предвидени в стипендиите.

материал на Юлия Кошаревска

Нова програма за обмен във

студентски
езикови
обучение
курсове
във
живот
Великобритания
и сертификати

40

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

В

еликобритания въвежда нова програма за
обучение на обменни
начала с целия свят.
Предвижда се програмата да започне още
тази есен и да изпрати 35 000 гимназисти и студенти да учат или работят в чужбина.

Чао, Еразъм!

Идеята на
програмата Тюринг е
да замести Еразъм обменната програма
на Европейския съюз,
от която
Великобритания се
отказа, когато
напусна ЕС

Идеята на програмата Тюринг е да замести Еразъм обменната програма на Европейския съюз, от която Великобритания се
отказа, когато напусна ЕС.
Страната участва в Еразъм от 1987 година. Само през 2018 година, 18
000 британски студенти са се възползвали от Еразъм, а 30 000 европейци са избрали да учат на Острова, благодарение на програмата.
Въпреки обещания, че Брекзит няма да повлияе на участието на Великобритания в програмата, премиерът Борис Джонсън заяви, че инвестицията в Еразъм би била прекалено висока и затова прекрати участието
на страната. Това решение беше посрещнато с недоволство от студенти и преподаватели.
САЩ ще бъде една от основните дестинации от новата програма
Само за първата година на новата програма Великобритания ще плати

получат месечни стипендии за разходите за живот.
В зависимост от страната, в която отиват, студентите ще получават между 109 и 80 паунда на ден
за първите две седмици на престоя си, и между 76 и
56 паунда на ден след това.

110 милиона паунда, за да
позволи на студенти да
следват в чужбина. Макар
програмата да цели да включи образователни институции от целия свят, правителството се надява, че голяма
част от студентите ще изберат да отидат на обмен в
САЩ. Според представители
на управляващите, някои от
най-елитните американски университети като Харвард и Йейл
са проявили интерес към програмата.
Mного британски университети
вече предлагат обмени със САЩ,
а и с много други държави, така че
от тази гледна точка, програмата не е особено иновативна. Новото тук е, че студентите ще получават стипендия за разходите за
живот - до момента получаването
на финансиране зависеше от университета и програмите, по които
той работи.
Европейската комисия наскоро потвърди, че ще разшири обхвата на
Еразъм, за да включи повече възможности за обмен извън ЕС. Това означава, че европейската програма вероятно по нищо няма да отстъпи
на британската - дори напротив, тя предлага повече
възможности и разполага с вече изградена и изпитана
система.

Какво включва програмата Тюринг?
Очаква се, че британските университетите ще премахнат таксите за обменните студенти. Все още не
е ясно дали и чуждестранните институции, които
участват в програмата, ще направят същото.
Британските студенти, учещи по програмата, ще

Едно от големите предимства пред Еразъм, което
правителството изтъква, е това, че Тюринг ще е
достъпна за студенти от по-бедни семейства и
хора със специални образователни потребности.
Част от нещата, които предлагат, включват възможността за по-кратък престой в чуждата държава или поемане на разходите по транспорт.
Програмата Еразъм обаче също е достъпна за студенти от по-бедни семейства и предлага допълнителна финансова помощ за студенти в нужда, както
и на хора със специални образователни потребности.
Какви са недостатъците на новата програма?
Великобритания не си е поставила конкретни цели за
броя на обменни студенти годишно с различни държави, но се очаква 35 000 студенти да се възползват
от програмата. За разлика от Еразъм обаче, Тюринг
няма да финансира обмен на академици и преподаватели. Това предизвика голямо недоволство в целия
сектор - в продължение на години хора, работещи в
университетите във Великобритания, имаха възможност да черпят опит и умения чрез обменни програми с университети от други страни.
Друг минус на програмата е количеството работа,
която колежите и университетите ще трябва да
свършат - те ще трябва да кандидатстват за финансиране и да създадат партньорства с чуждестранни университети.
Най-големият проблем на програмата обаче е липсата на финансиране за студенти, идващи от други
страни във Великобритания. Това финансиране до
момента беше поемано от Еразъм, но няма планове
Тюринг да поеме същата функция. Британските университети ще премахнат таксите за обучение на
чуждестранните студенти, идващи на обмен, но те
сами ще трябва да поемат разходите за живот (или
всяка отделна страна ще трябва да прецени дали и
как да ги финансира). Студентите, идващи във Великобритания, ще се сблъскат и с новата визова система.

Какво значи това за студентите
в български университети?
Програмата Тюринг цели да обхване целия свят, така
че теоретично тя ще е достъпна и до български
студенти. Тъй като британските университети ще
премахнат таксите за обучение по време на обмена,
това безсъмнено ще е по-изгодна възможност за обучение за известен период от време във Великобритания, отколкото следване при новите такси за
международни студенти, които европейците ще
трябва да заплащат от началото на новата учебна
година. Остава обаче да разберем дали български институции ще предлагат финансиране за разходите
за живот.
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обучение във Великобритания

Само за първата година на
новата програма
Великобритания ще плати
110 милиона паунда, за да
позволи на студенти да
следват в чужбина

материал на Кристина Пенчева

Колежи по сценични
изкуства в

САЩ

студентскив живот
обучение
САЩ
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С

ценичните изкуства, а
именно това да бъдеш
актьор, танцьор или сценичен режисьор, е кариера, която определено не е
за всеки и тези, които
желаят да я преследват
трябва да притежават доза талант, за
да бъдат успешни. От друга страна съществуват десетки световноизвестни
университети и училища за изкуства,
които целят да подпомогнат на своите
ученици да развият своите знания и умения и да станат успешни в своята сфера.
Има множество примери на известни
хора, възпитаници на такива образователни институции. Някои от най-известните такива в САЩ са следните:

1. Училището Джулиард
Винаги изброен в горната част на класацията за драма и танци,
Джулиард може да се похвали с невероятно дълъг списък от забележителни възпитаници, спечелили повече от 105 награди Грами, 62 награди Тони, 47 награди Еми, 26 награди Беси, 24 награди Оскар, 16 награди
Пулицър, и 12 национални медала за изкуство.
Училището е изключително ексклузивно, като подбира само осем до 10
ученици за актьорската програма на BFA, осем до 10 ученици за актьорската програма на MFA и около 24 ученици за танцовата програма на BFA. Процентът на студенти, които биват приети е само 4,9%,
което означава, че само 5 от 100 кандидати успяват да учат в Джулиард.
Извън класната стая танцовата програма прави 15 публични представления всяка година, а програма по драма представя много пиеси
както в Ню Йорк, така и в Лос Анджелис, за професионалисти от индустрията като кастинг, режисьори, агенти и мениджъри. Ако търсите програма, която може да ви насочи към бързия път към невероятна
кариера, Джулиард е отличен избор.

3. Университет
Карнеги Мелън

само 5 от 100
кандидати
успяват да учат
в Джулиард

2. Училище по изкуства Тиш,
Ню Йорк
Подобно на Juilliard, Тиш също
винаги е на върха в класацията
както за драма, така и за танци.
И с основателна причина: училището има дълъг списък с известни възпитаници, много от които
са участвали на Бродуей, в Radio
City Music Hall, както и във филми
и по телевизията. Въпреки че
списъкът на забележителностите е дълъг, някои имена, които
може да разпознаете, включват
Лейди Гага, Елизабет Олсен,
Джеймс Франко, Спайк Лий и
Кристен Бел.
Тиш предлага много различни степени в различни артистични об-

Карнеги Мелън има дълга история
на първокласно драматично образование: всъщност това е първата драматична институция в
САЩ, която присъжда дипломи.
По-важното е, че Карнеги Мелън е
драматична централа с факултет
на работещи професионалисти в
театъра и известни възпитаници, включително Холи Хънтър,
Били Портър, Джудит Лайт, Тед
Дансън и Захари Куинто. Това училище предлага отделни специалности по актьорско и музикално
театрално изкуство, като дава
възможност на учениците да се
специализират в различни видове
представления.
Драматичният отдел предлага
уникално, практическо обучение,
което дава на учениците много
възможности на сцената. Отделът прави 20 представления годишно. Освен това училището
отменя часовете за една седмица

Възпитаниците
изпълняват
спектакъл с танцови
компании по целия
свят, както и на
Бродуей

всяка година, за да позволи на учениците да участват в представления от всякакъв вид (като оригинални произведения или
адаптации на филми). Завършващите се представят в постановки в Ню Йорк, Лос Анджелис и
Питсбърг пред професионалисти
от бранша.

4. Консерватория в Бостън
Една от най-добрите танцови
програми в САЩ, Бостънската
консерватория може да се похвали
с факултет на артисти от световна класа, които са работили с
известни хореографи като Антъни Тюдор, Робърт Джофри, Хосе
Лимон, Марта Греъм, Алвин Ейли и
Агнес де Мил, и с танцови компании като Boston Ballet, Joffrey Ballet
от Ню Йорк и Limón Dance
Company.
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През годината има много възможности за представяне, като
най-престижната е възможността да се изявяваш като член на
танцовия театър в Бостънската
консерватория. Възпитаниците
изпълняват спектакъл с танцови
компании по целия свят, както и
на Бродуей. Особеност на консерваторията в Бостън е, че е специализирана в съвременния танц.

5. Училище за драма в Йейл
Няма списък с най-добрите колежи
за сценични изкуства, който да не
включва училището за драма в
Йейл. Това училище е световно известно със своята магистърска
програма за актьорско майсторство (MFA). По-общата бакалавърска програма (BFA) не ви дава
достъп до същите преподаватели или възможности за изпълнение
като MFA.
MFA предлага програми във всеки
аспект на изпълнението, от сценично действие до технически дизайн и управление на сцената.
Драматичното училище също
може да се похвали с дълъг списък с
известни възпитаници, включително Мерил Стрийп, Анджела Басет, Сигурни Уивър, Пол Джамати
и Лупита Ньонг'о. Училището
също инвестира сериозно в
мрежовите възможности на учениците; студентите в последната си година играят в постановки
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ласти, включително драматургия,
филми и телевизия, писане на драма и кинознание. Училището също
включва и различни медии за изпълнение като музикална продукция или дизайн на видеоигри. Също
така училището се възползва от
това, че е позиционирано в Ню
Йорк, като свързва студенти по
драма с професионални актьорски
студия, където те могат да играят в широк спектър от постановки, водени от световноизвестни театрални артисти и
преподаватели.

100% от завършилите са
намерили агенти или
мениджъри през първия
месец извън училище
ниците на танцовата програма продължават да изпълняват с Американския балетен театър, Ню
Йоркския балет, Тихоокеанския северозападен балет,
балета „Джофри“, танцовата компания „Пол Тейлър“,
Американския танцов театър „Алвин Ейли“ и ансамбъл
„Марта Греъм“. Други са танцували с изпълнители
като Лейди Гага, Джанет Джаксън и Бионсе. Сред забележителните възпитаници на университета на Северна Каролина са Мери-Луиз Паркър, Лукас Хеджис,
Антъни Маки и Дейн ДеХан.
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в Ню Йорк и Лос Анджелис пред професионалисти от
бранша.
През последните 10 години 100% от завършилите са
намерили агенти или мениджъри през първия месец
извън училище. Така че, ако сериозно искате да се занимавате с кариера в сценичните изкуства, определено трябва да помислите за MFA програмата на Йейл.
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6. Северозападен университет
Северозападният университет е едно от малкото
драматични училища, което не изисква прослушване
за прием. Приемането обаче е трудно, тъй като от
студентите по драматургия се изискват високи академични стандарти, а настоящият процент на приемане в университета е само около 8%. Не е изненадващо, че много от възпитаниците на програмата
продължават да преследват забележителна кариера.
Някои от най-забележителните студенти в училището включват Дейвид Швимер, Стивън Колбърт, Анна
Гън, Джулия Луис-Драйфус и Зак Браф.
Студентите в Северозападния университет имат
много възможности да участват както в спонсорирани от училище, така и в изложби, организирани от
студенти. Около 40 представления годишно се организират в Центъра за сценични изкуства Wirtz, а други 40 представления, водени от студенти, се случват в кампуса. Освен това възрастните хора са
поканени да участват в постановки в Ню Йорк и Чикаго пред професионалисти.

7. Училище за изкуства на Университета на
Северна Каролина (UNC School of the Arts)
Университетът на Северна Каролина е дом на изключителни драматични и танцови програми. Възпита-

Студентите по драма и танци в UNC имат много
възможности за представяне, включително изяви
пред професионалисти от индустрията в Ню Йорк.
Студентите по драматургия също имат представления в Лос Анджелис.

8. Калифорнийски институт по изкуствата
(CalArts)
CalArts се счита за най-доброто танцово училище на
Западния бряг и едно от най-добрите драматични
училища в страната. Училището по танци може да се
похвали с изявени преподаватели и с това, че привлича гост-артисти, за да даде на студентите си експертна перспектива. Някои наскоро гостуващи артисти включват Бенджамин Милепиед (бивш главен
танцьор в балета в Ню Йорк и съпругът на Натали
Портман).
Училището предлага и няколко възможности за представяне, като например в американските колежни
танцови фестивали; има и програма за международен
обмен с Лондонския център за съвременен танц, която позволява на студентите да придобият международен танцов опит.
CalArts може да се похвали и с първокласна драматична
програма. Драматичното училище е чудесен избор за
актьори, които знаят, че искат да се занимават с
филмова или телевизионна актьорска игра. Този курс
специално обучава студенти за актьорско майсторство и прослушване за филми и телевизия. Освен
това в края на последния семестър студентите се
представят в специална постановка в Лос Анджелис.
Драматичното училище има куп известни възпитаници, включително Дон Чийдъл, Ед Харис и Алисън Бри.
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томатологията
е
една от най-достойните, но и трудни специалности в образователната система.
Ако искате да се дипломирате като дентален специалист, още отсега трябва да знаете, че първо, приемът в
университет е високо селективен, а
влезете ли – тепърва трябва да дадете най-доброто от себе си, защото няма да ви е лесно.
Kогато говорим за стоматология в
Германия, това е чест, привилегия, но
и сериозно предизвикателство. И все
пак редица български студенти предпочитат да учат именно в Германия,
защото знаят, че ще получат най-доброто образование, а и перспективите след завършването са наистина
впечатляващи. Aко трябва да бъдем
максимално точни – Стоматологията в Германия е една от най-популярните специалности за българските
студенти!

Стоматология в Германия
В Германия кандидатстването за всички медицински специалности:
медицина, фармация, стоматология и ветеринарна медицина е изключително благоприятно за кандидатите от България. То може да бъде
само по документи в квотата на отличниците и БЕЗ приемен изпит.
Всички кандидат-студенти от ЕС се ползват с равни права, независимо дали са с българско или немско гражданство.
За миналата година 41 791 кандидата са кандидатствали за
9458 места за медицина, а за стоматология 5870 – за 1534 места,
т.е. около 4-ма кандидата се състезават за едно място.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЕМ В ГЕРМАНИЯ
Академични изисквания
Кандидатстването за един от 38-те медицински факултети в Германия става чрез централизирания портал www.hochschulstart.de. Кандидатства се първо онлайн, а след това документите се изпращат към

В Германия
кандидатстването за
всички медицински
специалности:
медицина, фармация,
стоматология и
ветеринарна
медицина, е
изключително
благоприятно за
кандидатите от
България

Може да се кандидатства за една
от следните категории:
Първа квота – т.нар. квота на
отличниците (30% от местата са
разпределени в тази квота).
Втора квота - квота за правоспособност, въведена от летния
семестър 2020 г. (10% от местата
са разпределени в тази квота).
Трета квота – т.нар. масова квота - AdH (60% от учебните места
са разпределени в тази квота).
В квотата на отличниците се
кандидатства за прием само със
среден успех от дипломата, който
трябва да е отличен 6.
В масовата квота балът се определя на базата на:
■■ средния успех от дипломата за
завършено средно образование
■■ резултат от положения медицински тест TMS или HAMNat (за някои университети)
■■ сертификат за професионално
обучение в болница на територията на немскоговоряща
страна (не е задължително)
■■ резултат от интервю (за
някои университети)

Езикови сертификати
При записването (а не още при
кандидатстването) в желания

тази служба с въздушна или куриерска поща. За зимен семестър
2021/22 документите за прием
трябва да са пристигнали в Германия най-късно до 31.07.
Необходими документи:
■■ диплома за завършено средно
образование – преведено и
легализирано ксерокопие,
заверено в Немското посолство.
■■ документ за военна служба,
общественополезен труд,
федерална доброволческа
служба, доброволна социална
или екологична година (повишава шансовете за прием, но

TMS е
специализиран
изпит, който
проверява
разбирането на
текстове, свързани
с научни и
медицински
проблеми

университет, кандидатът трябва да представи международно
признат сертификат за владеене
на немски език , напр. TestDaF, с резултат 4х4, като за специалностите Медицина или Стоматология някои университети изискват
Test DaF 4x5, Zertifikat des GoetheInstituts C2, DSD KMK Stufe II, също
DSH с резултат 2, като отново за
специалностите Медицина или
Стоматология някои университети изискват по-високото ниво DSH 3.

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ
TMS е изпит, който към днешна
дата 39 университета в Германия
признават при кандидатстване
за „Медицина“ и 15 университета
– при кандидатстване за „Стоматология“. В зависимост от постигнатия резултат, този изпит
носи допълнителни точки към
бала от дипломата, с което увеличава шансовете за прием. Точният брой точки, който биха получили кандидат-студентите,
зависи също и от университета, в
който кандидатстват.
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TMS изпит
TMS е специализиран изпит, който
проверява разбирането на текстове, свързани с научни и медицински проблеми. Целта е да се
провери способността на кандидат-студента за работа с информация, която се съдържа в дълги текстове, графики или
таблици, както и да се види колко
добре той борави с формули и
мерки. Добре е кандидат-студентът да има предвид следното:
■■ Има специализирана литература,
по която може да се подготви
за TMS. Успешното полагане
на изпита изисква логическо
мислене, разбиране на сложни
природно-научни текстове,
концентрация, пространствено
мислене и не на последно място – издръжливост на стрес
■■ Резултатът от изпита е
валиден 2 години
■■ Кандидат-студентът има право
да се яви на изпита само веднъж
■■ Резултатът не е действителният процент верни
отговори, който сте постигнали, а се изчислява
спрямо резултата на най-добрия, явил се на конкретна-
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не е задължително условие)
■■ серитификат за професионално обучение в болница
(не е задължително условие, но дава предимство)
■■ копие на личната карта на кандидата

та изпитна сесия, т.е. ако най-добрият има
50%, а вие имате 45%, сте сред най-добрите.
■■ Срокът за регистрация за изпита е 15.01. на
годината, в която ще кандидатствате
■■ Изпитът се провежда през месец май

УЧЕБНА ПРОГРАМА - КАКВО СЕ ИЗУЧАВА И
ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА ПО КОИ
ПРЕДМЕТИ Е ОСОБЕНО ВАЖНА
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След завършването
стоматолозите работят
най-вече на свободна
практика, но също така в
болници, стоматологични
клиники и лечебни
заведения, в сферата на
изследователската и
научната дейност или в
административния
сектор

Следването за специалност Стоматология обхваща
два етапа:

Vorklinik – предклиничен период
Този етап обхваща първите пет семестъра от следването. Съдържанието му е предимно от теоретичен, научен и зъботехнически характер, и трябва да
осигури на студентите добра основа за работа с пациенти.
Основните познания по дисциплините физика, химия и
биология се проверяват чрез държавен изпит, който
се нарича Physikum (обикновено след 2-и семестър). С
този изпит завършва този етап от следването. Изпитът Physikum е най-голямото предизвикателство
за студентите по време на първия етап от следването, защото са ограничени в това колко пъти имат
право да се явят на него.
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Изпитът обхваща целия материал, който е изучаван в
този период, и без успешното му полагане студентите не могат да продължат нататък.

Klinik – клиничен период
Този етап от следването обикновено продължава пет
семестъра. През това време студентите лекуват пациенти под наблюдението на опитни лекари и завършват различни курсове за специализация. Завършва
се с първия държавен изпит - Physikum.

Възможности за работа по специалността
по време на следването, (платени) стажове,
реализация след дипломиране
По време на следването има възможности за кратки
стажове в зависимост от университета, в който сте
избрали да учите.
След завършването стоматолозите работят най-вече на свободна практика, но също така в болници,
стоматологични клиники и лечебни заведения, в сферата на изследователската и научната дейност или в
административния сектор.

Към най-добрите университети за специалност Стоматология спадат:
- RWTH Aachen
- WWU Münster
- Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
- LMU München
- Universität Göttingen
- Eberhard Karls Universität Tübingen

Такси за обучение
Университетите имат административни такси –
между 100 и 400 евро на семестър, като в тях са
включени картата за градския транспорт, правото да
живееш в студентско общежитие и безплатно ползване на съоръженията на университета. Трябва да се
вземат под внимание разходите за материали по време на следването на специалност Стоматология, които на година са между 1000 и 1500 евро в зависимост
от университета.
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Любопитно:
Радина Паталова, студентка по Дентална медицина в
Мюнхен (LMU), консултирана от Едланта.
"За специалност Дентална медицина в Мюнхен приемат около 70 човека, като групите са интернационални.
Обучението е изключително практически насочено.
Още от 1-ви курс започнахме с практически курс по
зъботехника, който продължи около 4 месеца, като
прекарвахме в лабораторията по 3-4 часа всеки ден.
Първите изпити не са сложни, но след това програмата става малко по-сгъстена.
Материалната база на университета е невероятна, в
България със сигурност няма университети с толкова
ново и скъпо оборудване. Разбрах наскоро, че цялата ни
клиника струва половин милиард евро, като тя включва зали за обучение на студенти и също така има кабинети за прием на пациенти."
Автор:
Красимира Димитрова - старши консултант за образование в Германия и Австрия в ЕДЛАНТА
с подкрепата на

Консултант №1 за образование
в Германия и Австрия.
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НАЙ-ДОБРИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ ЗА
СТОМАТОЛОГИЯ В ГЕРМАНИЯ

материал на Кристина Пенчева
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ФИНЛАНДИЯ
Високо образование без да плащаш

Ф

инландия е известна
като
северноевропейска нация, граничеща със Швеция, Норвегия
и
Русия.
Столицата е Хелзинки. Заема полуостров и околните
острови в Балтийско море. Това е малка
страна, популярна с бранда Nokia и чистия въздух. Но през последните години
образователната им система надмина
всички, дори имат най-добрата образователна система в света. Понастоящем заемат 6-то място в света, докато образователната система на САЩ
дори не е в топ 10.
Ако трябва да обърнем внимание на
данни и числа - във Финлaндия 93% oт
гpaждaнитe
зaвъpшвaт
cpeднo
oбpaзoвaниe. Bъпpeки виcoкитe peзyлтaти,
финлaндскитe
yчeници
пpeкapвaт нaй-мaлкo вpeмe в yчeнe.
Чacтни ypoци нa пpaктикa нямa,
зaщoтo нaд 30% oт дeцaтa пoлyчaвaт
дoбpoвoлнo дoпълнитeлнa пoмoщ oт
yчитeлитe, cтигa дa имaт нyждa.
А когато говорим за висше – ситуацията е сходна. 89% от студенти завършват образованието си, като то
е изцяло безплатно. В това число влизат и всичките университетски принадлежности, от които се нуждает
всеки учащ.

Институции и дипломи
Висшите училища във Финландия са държавни и частни, разделени в два
основни сектора: университети и политехнически институти, познати
още като universities of applied sciences. Университетите провеждат обучение от академичен тип и извършват изследователска дейност, а политехническите висши училища предлагат професионално обучение.
Завършилите университети и университети за приложни науки могат
да продължат обучението си като кандидатстват в магистърски програми в университети или университети за приложни науки. След като завършилите бакалавърска степен са завършили тригодишен трудов опит в
своята област, те са квалифицирани да кандидатстват за магистърски
програми в университети за приложни науки, които са ориентирани към
работа и изследвания. Завършилите по-ниска университетска степен
също са квалифицирани да кандидатстват, но с допълнително обучение.
Програмата за магистърска степен в университети за приложни науки
отнема две години и може да се извършва заедно с редовна работа. След
магистърската степен останалите степени (лицензиат и доктор) са дос-

Висшите училища
във Финландия са
държавни и частни,
разделени в два
основни сектора:
университети и
политехнически
институти, познати
още като
universities of
applied sciences
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Език на обучение
Във Финландия можете да учите
на фински, шведски и английски
език. Повечето от финландските
университети предлагат курсове
по фински за чуждестранни студенти. Над 400 пък са програмите
на английски език, предлагани от
висшите училища. Най-често изискваните английски езикови сертификати са IELTS, TOEFL и тези
на Cambridge ESOL.

Най-добрите университети във Финландия за 2021-ва година
Място Университет

Класация на
“Times
Higher
Education”

Класация на
“Shanghai
Jiao Tong
University”

Класация на
“Top
Universities”

1.

University of Helsinki

98

74

104

2.

Aalto University

201

401

127

3.

Tampere University

301

501

409

4.

University of Oulu

301

501

408

5.

LUT University

351

901

470

6.

University of Turku

351

301

287

7.

University of Eastern
Finland

401

501

499

8.

University of Jyväskylä 401

701

333

9.

Åbo Akademi
University

-

571

601

ТОП 3 университети във
Финландия

Над 400 пък са
програмите на
английски език,
предлагани от
висшите училища

UNIVERSITY OF HELSINKI
Ключов университет и основен
за развитието на културата и
страната. Създаден още през далечната 1640 година. Целта е била
да се създаде един от най-важните
изследователски университета в
Европа.
Университетът разполага с цели
11 факултета, което прави изборът изключително лесен, защото
има за всеки студент добро образование в сферата, в която желае
да се развива.
Освен това университетът

студентскивъв
обучение
живот
Финландия

тъпни само в университетите.
Всички магистърски степени квалифицират своите получатели за
следдипломно обучение на докторско ниво.
Дипломите, които се предлагат,
са до бакалавър, магистър и доктор. Докторска степен можете да
получите само в университет. Бакалавърската степен в университетите се получава след 3-годишни програми, а в политехническите
институции – след 3.5-4 години.
Магистърската степен се взима
след завършване на 1.5-2-годишни
магистърски програми. За докторска степен се учи 3-4 години.
Ако приемем, че едно от първите
неща, които интересуват кандидат-студента, е колко са престижни висшите училища, то
трябва да знаете, че макар Финландия да не е от най-силните образователни дестинации, University
of Helsinki например често попада в
световния топ 100 и гравитира
около 50-60 място.
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включва много независими изследователски институти, интердисциплинарни изследователски мрежи и университетски звена.
Университетът има голямо влияние в Хелзинки и останалата част
от Финландия.
AALTO UNIVERSITY
Най-добрият технически университет във Финландия и един
от най-добрите в световен мащаб. Образованието залага на иновативен подход т.е. симбиоза между работа и стаж. Като
технически университет, целта е
студентите да имат повече практически проекти и да се свързват
с реални фирми, на които да изготвят дадено задание. От друга
страна лекциите са насочени в
конкретика към студентите-практици, които преподават
know-how, както и успяват да покажат и трудностите на определената специалност.
Атмосферата в университета е
изключително приятна, защото е
заложено на добре познатия финландски дизайни – стилна и изчистена мебилировка и ухание на дърво във всяко кътче на Aalto
University.
По отношение на кампуса – университетът се намира на запад от
Хелзинки в град Еспоо – територия
покрита с паркове и езера. Позитивното на втория по големина

град са ниските наеми и големият
избор на места за живеене. Както
знаем, във Финландия е скъп животът, а това е една алтернатива
да живееш и учиш на относително
ниска цена. Хубавото на Еспоо е, че
е свързан добре с големите градове,
а кампусът на студентите е свързан с метро, което отива до всяка
една точка на града.
TAMPERE UNIVERSITY
Университетът в Тампере е
вторият по големина университет и сред най-добрите университети във Финландия. Училището е основано през 2019 г. чрез
интегриране на Технологичния университет в Тампере и Университета в Тампере.
Интересно е, че Университетът
в Тампере предоставя най-голямата
колекция от възможности за образование във Финландия. Може да избирате измежду изучаване на игри
до фотоника и обществено и глобално здраве, до иновативно правителство и публична администрация.

Разходи за живот
Във Финландия животът е доста скъп. Наемите започват от
600-700 евро (Хелзинки) и малко
по-ниски суми в другите градове.
Като цяло живеещите в държавата българи предупреждават, че
животът с по-малко от 1 500 евро
на месец е труден. Добрата новина

Във Финландия
животът е доста
скъп. Наемите
започват от
600-700 евро
(Хелзинки) и
малко по-ниски
суми в другите
градове
е, че студентите могат да работят свободно каквото искат, без
ограничения във времето и изобщо
имат правото да се бъхтят здраво, за да финансират образованието си.
И тъй като говорихме и за малките градове, там наемите могат
да бъдат и към 300-350 евро, а
храната е около 200 евро, ако се
пазарува от супермаркет и всеки
си готви у дома. Картата за
транспорт е 50 евро.
Ако се тегли чертата, става
ясно, че Финландия може да ви спечели с безплатното си образование, доброто ниво на висшите
училища, възможността да учите
на английски език и редицата „благини”, характерни за т.нар. социално ангажирани скандинавски държави, на които се радват
студентите – безплатен интернет, достъпно медицинско обслужване и намаления в студентски
столове, транспорт, музеи. Това,
което разколебава, може да са климата и аномалията – месеци нощ,
месеци ден, които не са леки за понасяне, както и високите разходи
за живот.

материал на Борислав Борисов

Университетът

ДЕЛФТ
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D

elft University of
Technology (TU
Delft) е най-старият и голям технически университет в
Нидерландия. Има
цели осем факултета (и редица научноизследователски институти) в
които се обучават студенти от
целия свят, в области като: инженерство, архитектура, математика, точни и компютърни науки, нови
технологии, мениджмънт, приложни
науки и много други. Централата на
престижното и известно в цяла
Европа и света висше техническо
учебно заведение се намира в град
Делфт, Нидерландия.
Към 2021 г. Университетът Делфт
е класиран от QS World University
Rankings сред първите 15 инженерни и технологични университети в
света и сред ТОП 10 в Европа.

Кампус

История
Университетът Делфт е създаден
през 1842 година от крал Вилхелм
Втори първоначално под формата
на Кралска академия за инженерство, индустрия и търговия. През
дългите години от своето съществуване университетът е функционирал като висше политехническо
училище и институт по технология. Той придобива настоящето си
наименование през 1986 г.

В началото кампусът на TU Delft се е
намирал в историческия център на
град Делфт, но поради голямото
разрастване на висшето учебно
заведение после се е преместил в
региона Mekelpark.
Кампусът е модерен, високотехнологизиран и разполагащ с всички необходими съвременни удобства за
един пълноценен студентски живот. Има голяма аула и множество
просторни зали и учебни аудитории, конгресен център, редица технически лаборатории и т.н. За
по-ученолюбивите има и богата
университетска библиотека.
На територията на кампуса на Delft
University of Technology има три музея – Научният център Делфт, Музеят на минералогията и геологията и Историческият музей, наречен
Beijerinck en Kluyver archive.

обучение в Нидерландия

• Основан през 1842 г.
• Над 23 000 студента
• 3 години бакалавър

Към 2021 г.
Университетът
Делфт е класиран
от QS World
University
Rankings сред
първите 15
инженерни и
технологични
университети в
света и сред ТОП
10 в Европа

учебно заведение са изцяло адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher
Education Area (EHEA). Бакалавърските специализации на Delft University
of Technology са 3-4 години, а магистратурите в неговите рамки – по
1-2 г.

Бакалавърски програми
(с английските им
наименования)

■■ Aerospace Engineering
■■ Applied Earth Science
■■ Applied Mathematics
■■ Applied Physics
■■ Architecture
■■ Civil Engineering
■■ Computer Science
■■ Electrical Engineering
■■ Industrial design engineering
■■ Life Science & Technology
■■ Marine Technology
■■ Mechanical Engineering
■■ Molecular Science & Technology
■■ Systems Engineering, Policy
Analysis & Management
От изброените специалности само
първите две - Aerospace Engineering
и Applied Earth Science са на английски език. Всичко останало е на нидерландски език, но не се притеснявайте. Може да запишете паралелен
курс по новия език и да учите активно. Отделно имате и така нареченото Summer School, което е по
40 часа на седмица. В него имате
курс за „начинаещи“, който е 2 седмици, курс „второ ниво“, който е 3
седмици и „курс за напреднали“, който е 3 седмици.
Курсът е от понеделник до петък,
като ви гарантират, че след него
ще може да разбирате и говорите
езика на Ниската земя в доста напреднало ниво.

Програми
Най-големият, стар и престижен
нидерландски технически университет Delft University of Technology
(TU Delft) предлага на кандидат-студентите от целия свят
отлични бакалавърски и магистърски специализации в рамките на
своите осем факултета (подпомагани в академичната си и образователна дейност от редица прочути
национални научноизследователски
институти).
Всички програми, сертификати и
дипломи на нидерландското висше

Цената на целия курс е около 1500
евро (по 500 евро на ниво), като
имате отстъпки, ако ще бъдете
онлайн и тогава може да ви излезе и
1300 евро.
Съветваме ви предварително да
видите датите и да се запишете,
особено ако искате да бъдете на
място. Първият курс започва на 18
юни, а краят на третия курс е на 11
август.

Магистърски програми
TU Delft предлага и около 40 отлични магистърски специализации. Те са

със средна продължителност от
две години. През първата от тях се
набляга повече върху теоретичната подготовка, изготвянето на
курсови проекти и на лабораторната работа. През втората година
от магистратурите се акцентира
върху научноизследователската
работа, конкретната практическа
подготовка и тази на финалния дипломен проект, на базата на който
випускниците на университета
завършват и получават своя окончателен сертификат.

Стипендии
Университетът предлага стипендии на студенти с изключителни
перспективи и академични постижения. Такива са стипендиите:
Justus & Louise Van Effen Scholarships,
Delft Research Initiative (DRI)
Scholarships, TU Delft institutes
scholarships. Освен това някои факултети също предлагат стипендии, които варират от частично
покриване на университетската
такса до пълни стипендии, покриващи всички такси за обучение, както и разходите за издръжка.

Спорт
Спортният център се намира срещу факултета по архитектура и
предлага огромно разнообразие от
занимания и съоръжения, които могат да се използват свободно срещу закупуването на карта за
спорт, която важи за цяла академична година. Цената е около 80
евро. За любителите на фотографията, музиката и рисуването,
танците, също може да се предложи необходимата творческа среда.

Плюсове на университета
Комуникацията с преподавателите
е много лесна и до голяма степен
йерархията липсва. Възможно е да
се обръщате към професорите по
малко име и те често се интересуват какво мислите за техния курс и
с какво могат да го подобрят. Винаги са на линия да обяснят нещо,
което не сте разбрали.
Системата е на четвъртинки, т.е.
един семестър е разделен на 2 части и след всяка част имате сесия.
Това означава, че има 4 сесии и не
можете да се отпускате нито за
момент.
Оценките от курсовете често са
на базата на изпит и на задания или

проекти, които се предават по време на четвъртинката. Има много допълнителни лекции и събития, организирани от студентски организаци, чрез които, можете
да следите какво се случва и какви са нуждите на индустрията.
Има много клубове, към които можете да се присъедините, както спортни, така и свързани със специалността.

Финансова страна
Годишната такса за хора от Европейския съюз е 2060
евро. За жилище месечно се харчи между 350-500 евро.
Градът е малък и за транспорт ще ви трябва най-често
колело, което е застъпено в Нидерландия. Колело втора
ръка е около 100-150 евро в зависимост от състоянието и от къде го купиш. За храна си прегответе между
200-400 евро, в зависимост от това какво и колко похапвате, от къде пазарувате и обичате ли ресторанти.

Гордост
Delft University of Technology е завършен от голям брой
известни нидерландски политици, дейци на науката и
културата, изобретатели, популярни учени и т.н. в
това число и лауреати на Нобелова награда. В наши дни
висшето училище е смятано за най-добрия нидерландски университет в сферата на приложните науки, заради което всяка година привлича вниманието на традиционно голям брой студенти от всички краища на планетата, стремящи се да получат отлично образование
със световно качество.

Град Делфт
Градът е основан през 1246 г., а оригиналната средновековна структура от този период все още е разпознаваема в границите на стария град. По време на Златния
век Делфт е богат търговски град и е дом на много учени и художници като Йоханес Вермеер. Разхождайки се из
каналите на града, под мостовете с арки и виждайки
величествените църкви, тихите дворове с техните
тесни алеи се сещате за този богат период. Прекрасната природа и монументалните сгради в различни архитектурни стилове са запазени много добре.
Делфт е известен по целия свят със своя син порцелан,
в производството на който градът има дългогодишни
традиции. През XVII век - Златния век, множество малки
грънчарски студиа били отворени в Делфт, в сгради, в
които някога са се помещавали пивоварни. Когато грънчарите на Делфт се запознават с внесения китайски
порцелан, те започват да произвеждат порцелан с подобни фигури и шаблони, който и до днес се прави ръчно.
Делфт е много популярен с неговия прекрасен исторически център. Има много магазини, галерии, клубове и
ресторанти с тераси на открито.
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обучение в Нидерландия

Всички програми,
сертификати и дипломи на
нидерландското висше
учебно заведение са изцяло
адаптирани към духа и
изискванията на Болонския
процес и European Higher
Education Area (EHEA)

материал на Юлия Кошаревска

56

STUDY ABROAD ВЛОГЪРИТЕ,
които трябва да последвате

П
студентски
Полезни
съвети
живот

рез 2020 година YouTube каналите достигнаха 37 милиона. В съдържанието, което се публикува на платформата всеки ден, може да намерите всякаква информация - от уроци по чужди езици, упътване как да
смените крушка и видеа на сладки животни. Всеки ден се публикуват и стотици нови влогове - видео
дневници, заснети от обикновени хора, които ви дават възможност да надникнете в ежедневието им.
Ако се подготвяте да заминете да учите в чужбина, някои от тези влогове могат да са много полезни, за
да разберете повече за живота в дадена страна и какво може да очаквате от бъдещия ви университет. Тук сме подбрали някои от любимите ни влогъри, които говорят за обучението в чужбина.

БЪЛГАРСКИ ВЛОГЪРИ

Всеки ден в
YouTube се
публикуват
стотици нови
влогове - видео
дневници,
заснети от
обикновени хора,
които ви дават
възможност да
надникнете в
ежедневието им

Мария Андреева, Франция

Мария учи във Франция и в канала си говори както за живота там, така и за
здравословно хранене и устойчив начин на живот.

Антоанет Попова Йанг, България/Англия/Виена

Макар че Антоанета е вече обратно в България, в канала ѝ ще намерите интересна поредица за живота в пансион в Англия, както и влогове от университетските ѝ години във Виена.

СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА

Себастиан Пирие, Австралия

Себастиан учи медицина в университета в Австралия и документира живота си там. Освен влогове, показващи как протичат прозиволни дни от
живота му, Себастиан прави и видеа в реално време, докато учи. Ако имате
нужда от допълнителен стимул, за да се концентрирате и да учите, подобни видеа могат да са наистина мотивиращи (или може би са просто поредния начин да се разсейвате вместо да учите за поредния изпит?).

си, как изглежда един обикновен ден и какво
е направила тя, за да влезе в Харвард.

Д-р Беки, Оксфорд

Д-р Беки Сметхурст е астрофизик в Университета в Оксфорд. Тя прави видеа за
наука, за живота и работата. А работата ѝ
не е обикновена - тя проучва как свръхмасивните черните дупки влияят на галактиките, в които се намират.

ПРАВО

Ив Корнуел, Бристол

Лидия Мартин учи медицина в Саутхемптън. В канала си тя подробно документира
живота си. Освен дневни и седмични влогове, там може да намерите и практически
съвети, например за това как най-ефикасно
да водите бележки на iPad и как да се справите с интервюто за прием, ако кандидатствате да учите медицина във Великобритания.

ВЛОГЪРИ ОТ ТОП УНИВЕРСИТЕТИ

Flymbyzeb, Кеймбридж

Зеб документира живота си в Университета в Кеймбридж. Той е студент по компютърни науки в Queens’ College. Видеата му
са разнообразни и включват информация за
това какво е да си студент в Кеймбридж,
как да се грижим за психичното ни здраве
по време на пандемията и как изглежда
Университета Кеймбридж отвътре.

Vee Kativhu, Оксфорд/Харвард

Ви започва влога си след като е приета да
учи в Университета в Оксфорд. Каналът е
изключително вдъхновяващ и проследява
пътя от обикновено семейство до следването в един от най-престижните университети в света. Във видеата ще видите
всичко, от съвети за учене и продуктивност, до това как се пише есе в последния
момент. В момента Ви учи в Харвард и не
спира да вдъхновява млади момичета.

Сиена Сантер, Харвард

Сиена учи в Университета в Харвард и разказва за живота си там. В канала є може да
видите как тя се нанася в общежитието
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И НЕ НА ПОСЛЕДНО МЯСТО...

Yeah Russia, Русия/САЩ

Наташа разказва за живота на студент в
руския град Хабаруск. В канала може да видите университета и общежитието от
близо, както и да разберете повече за това
как младите хора в Русия реагират на политическата обстановка там. Наташа учи
за семестър в САЩ и често прави паралели
между двата свята. Каналът е на английски.

Marta Paulina, Карлсруе, Германия

В YouTube канала си Марта Паулина разказва за живота в Университета в Карлсруе и
пътешествията, на които се отправя. В
съдържанието, което публикува, може да
намерите, както видеа за продуктивност,
така и рецепти и влогове от ваканции на
екзотични места. Каналът е на немски.

Нора А, Париж, Франция

Нора е от Унгария, но учи в Париж. Тя започва канала си, за да документира работата си като модел, но постепенно измества фокуса на канала върху следването
си. Във видеата може да проследите живота във френската столица по време на
пандемията, както и практични съвета за
кандидатстването за Сорбоната или
това колко струва живота в Париж. Каналът е на английски.

студентски
Полезни
съвети
живот

Лидия Мартин, Англия

Ив наскоро завърши право в Университета
в Бристол. Тя документира цялото си следване в YouTube. Видеата й ще са ви особено
полезни, ако искате да се занимавате с право, защото видеата є включват практически съвети за това как да преминете
специализирани изпити например. Освен
това, в канала ще намерите и съвети за
продуктивност, влогове и анализи на филми и сериали, които включват адвокати. В
момента Ив работи в кантора и посвещава видеата си на прехода от университетския живот към работна среда.

Теди Кацарова и Влади:

Няма по-щастлив човек от
здравия и спортуващ човек
интервю на Борислав Борисов

Заедно с Влади
създадохме и
здравословен блог
- БИОЛОГИЧНИ
BIOLOGICHNI. Там
показваме лесни
рецепти с ниски
калории

Здравейте и на двамата.
Как успя животът да ви събере професионално?

Влади: Съвместната ни работа започна по време на
проекта на WebCafe (Get in Shape 2) и продължи след
края му, защото и двамата бяхме наистина доволни
от постигнатите резултати. Бяхме се сработили
отлично и идеите не закъсняха.

Теди, ти винаги си изглеждала в страхотна форма. Как я поддържаш?

Теди: Преди година бях поканена в едно три месечно
предизвикателство свързано с фитнес и здравословна трансформация. Влади беше избран за мой инструктор през тези 3 месеца и всъщност едва след
като започнах тренировки и хранителен режим с
него, разбрах къде точно съм грешила през много години от живота ми. Имах и сериозни здравословни
проблеми, които постепенно редуцирахме с подходящите упражнения и подобрихме общото ми здравословно състояние.
Вярно е, че винаги съм била във форма, но определено
периодът с пандемията и стресът се отрази зле
върху общото ми състояние. Важното беше да изградя навик на тялото си да спортува. Вече година спазвам режим на хранене и тренировъчната програма на
Влади. Резултатът е не само виден, но и съм много
по-бодра, здрава и активна и най-вече изчезна болката в кръст и гръб, от която страдах перманентно.

Влади, какъв човек е Теди? Ти é правиш
програмата. Колко пъти тренирате,
как тренирате? Изпускате ли тренировки?

Влади: Теди е изключителен професионалист, много
положителна, усмихната и лъчезарна! Веднага усещаш, че е човек, на когото можеш да се довериш. С
нея тренираме три пъти в седмицата, като тренировъчната сесия представлява силова тренировка и
евентуално малко кардио. Да, понякога се случва да
пропуска тренировки, като всеки зает човек, но това
не ѝ пречи да продължава да бъде в перфектна форма.

Какви волности човек може да си
позволи, докато е в редовен
тренировъчен режим?

колад, за да поддържа добра форма с
лекота и удоволствие. Нека това
бъде в умерени количества все пак, и
да не се случва на всяко хранене. На
мнение съм, че е здравословно човек
да се храни предимно с цели непреработени храни, богати на протеин,
въглехидрати, мазнини и фибри и от
време на време да включва храна за
душата, като шоколада или друг любим десерт.

Влади: Зависи от целите, поставени
пред нас. Аз изготвям програми, към
които хората да се стремят, но
така, че те се превръщат в начин на
живот, без това да влияе негативно
на ежедневието и качеството на живот, а точно обратното. Най-общо
казано - няма забранени храни. Човек
трябва да бъде умерен и да приоритизира целите си спрямо дадения
момент.

Нека поговорим и за мечтаните
плочки на корема. Как да ги направим? Изгответе ни бърз план за
тях. Много спортуващи дори
твърдят, че не тренират корем и
той излиза благодарение на другите упражнения. Вярно ли е това?

Влади: Когато говорим за здравословно количество мускулна маса и
задоволителна форма, може да задържим нивата си на мускулна маса,
сила и издръжливост между 3 до 4
седмици след изцяло спиране на тренировки. При пълно обездвижване,
обаче, загубата на мускулна маса ще
бъде значително по-бърза в сравнение със случаите, когато се взима
временна почивка от тренировки.
Веднъж постигната добра форма се
менижира в пъти по-лесно. В периоди
на пълна липса на време дори една
тренировка седмично може да поддържа резултатите до момента.

Има ли как да запазиш формата
си, ако не тренираш редовно,
когато си много зает?

Влади: Дори 30-40 минути на ден са
достатъчни. Единственото необходимо е да вмъкнете в програмата си
между две и три силови тренировки
на седмица. Със силовите тренировки много бързо ще видите резултати и сами ще усетите как мускулатурата ви укрепва. Дори да не
можете да вдигате големи тежести,
не се тревожете. Тренировката с
малки тежести също е ефективна за
изграждането на мускулна маса, стига да са достатъчно предизвикателни и добре структурирани, за да натоварят мускулите ви правилно.

Теди, говорим често за здравословното хранене. Какво ядеш ти
и какво не ядеш? Има ли храни,
към които дори не се докосваш?

Теди: В началото на трансформацията ми Влади ме постави на калориен
дефицит. Ядях по 1200 калории. Хората смятат, че е трудно и досадно
да броиш калории, но в днешно време
има прекрасни и лесни приложения с

огромна база данни, като единственото усилие е да се вкара количеството и храните и човек е наясно
точно какво консумира. Аз видях огромна разлика още на първия месец, а
на третия вече бях с един размер
дрехи надолу. Разбира се, не омаловажавам тренировките и многото ходене ежедневно пеша.
Хубавото е, че благодарение на този
начин на хранене, знаеш, че, ако си
позволиш сладко, следващото хранене трябва да е само салата с пиле
или риба. Тоест, може човек да си хапва по малко понякога забранено, но да
е отговорен.
Толкова вече съм свикнала на този
режим с хранене и тренировки, че се
превърна в начин на живот. Запалих и
приятели и вече сме Тийм Влади. Мерим плочки и мускули и резултати
във фитнеса. Няма по-щастлив човек от здравия и спортуващ човек.
Така че пожелавам на всички да използват летните месеци и да са
по-активни.
Заедно с Влади създадохме и здравословен блог - БИОЛОГИЧНИ
BIOLOGICHNI. Там показваме лесни
рецепти с ниски калории. Здравословни и леки храни. Който се интересува, може да ни последва.

Влади, когато говорим за хранене,
ни излиза вредна храна пред очите.
Защо е толкова невъзможно да
ядем шоколад, да спортуваме редовно и да сме в супер форма?
Влади: Всъщност е точно обратното. Човек трябва да си позволява
любимите храни, включително и шо-

Влади: Всичко зависи от цялостния
начин на живот и най-вече от храненето. Естествено, редовното спортуване е необходимо, но ако храненето ни не е балансирано, няма да
постигнем желаните резултати, независимо какви упражнения правим.
Всички имаме тези мускули, но процентът подкожни мазнини определя,
дали те ще са по-силно изразени или
не и донякъде, разбира се, предопределяща е и генетиката. Има хора,
които генетично са предразположени
към по-лесното поддържане на нисък
процент телесни мазнини, и други,
при които телесната композиция е
такава, че дори при повече килограми
лесно извайват преса, но пък те носят мазнините си по други части от
тялото.

Какво ви мотивира да
продължате да спортувате
редовно? Как борите мързела?

Влади: Ползите от редовното посещаване на фитнес и здравословното
хранене съвсем не приключват с големите мускули и изваяната преса.
Многобройни са предимствата и за
здравето, но има още нещо. Това, което постигаш в залата тренировка
след тренировка, те развива и като
човек. Развиваш качества и умения,
които постоянно усъвършенстваш.
Работиш върху волята и самодисциплината си, справяш се по-лесно със
стреса, подобряваш самочувствието и настроението си. Ставаш
по-издръжлив и силен, подобряваш
съня си, увеличаваш продуктивността си. И всичко това пренасяш в други аспекти от своя живот. С други
думи, повишаването на цялостното
качество на живот е най-силният
мотиватор, който според мен може
да задвижи всеки.
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студентски
звезден
часживот

Влади, често хората казват, че
фитнесът е неблагодарен спорт,
защото бързо губиш форма.
Това така ли е?

ТОП 10

най-превеждани
книги в света!
материал на Борислав Борисов
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3. „Алиса в страната
на чудесата“
1. „Малкият принц“

студентски живот
любопитно

от Антоан дьо Сент-Екзюпери Преведена на 300 езика
През 1942 г., когато целият свят е разтърсван от
ужаса на Втората световна война, един човек решава да
създаде нещо красиво. Детска история, съдържаща в
себе си философски прозрения за човешката природа.
Неин главен герой става малко русокосо, любопитно
момченце, наречено Малкият принц.
Като форма и жанр книгата няма аналог в световната
литература. Тя е поетичен и философски разказ под привидното впечатление на приказка за деца, но в същото
време съдържа дълбоки и идеалистични мисли за живота,
любовта и смъртта. Книгата е писана по лични преживявания на летеца-писател и е илюстрирана с негови
рисунки, които са включени в повечето издания.

2. „Приключенията на Пинокиo“
от Карло Колоди
Преведена на 260 езика

За първи път е публикувана като самостоятелно издание през 1883 година. Считана е за класическо произведение в детската литература. Историята всеки я знае
- Пинокио е жива марионетка, която бедният старец
Джепето издялва от къс дърво. Заради своята наивност
и стремежа си към лесен и безгрижен живот, Пинокио се
озовава в редица трудни и опасни ситуации, като неведнъж животът му е в опасност. Накрая той започва примерен живот като учи, работи и се грижи за татко Джепето. Накрая Пинокио е възнаграден за своята доброта
– превръща се в истинско момче.
Любопитно е, че през 1936 г. Алексей Толстой написва
известна руска интерпретация на историята за дървеното човече – „Златното ключе или приключенията на
Буратино“

от Луис Карол
Преведена на 174 езика

Това вероятно е една от най-превежданите, обичани
и цитирани книги в света.
Книгата представлява приказна история, чийто главен персонаж е малко момиченце на име Алиса, което,
следвайки говорещ бял заек, попада в непознат и напълно объркан свят, пълен с причудливи и фантастични
персонажи. Самата Алиса е вдъхновена от реално съществуващо момиче, близка на автора. По-късно излиза
продължението на романа, озаглавено „Алиса в Огледалния свят“.

4. Приказките на Ханс Кристиян
Андерсен
Преведена на 160 езика

Всичко, което погледнеш, може да стане приказка, а
всичко, до което се докоснеш – да се превърне в история.” Думите са на Ханс Кристиан Андерсен. Изпод перото му са се родили едни от най-красивите приказки,
разказвани някога. Пропити с неповторима мъдрост,
нежност и човещина, те са способни да докоснат дълбоко всеки читател, независимо от неговата възраст.
Сред най-популярните му са „Храбрият оловен войник“,
„Снежната царица“, „Малката русалка“, „Палечка“, „Малката кибритопродавачка“, „Грозното патенце“.

5. „Дон Кихот“

от Мигел де Сервантес
Преведена на 145 езика
Образът на Дон Кихот, създаден от Мигел Де Сервантес, е най-добре познатият герой в Испания и един от
най-прочутите в света. Дон Кихот е вдъхновение за Испания със сложната си личност, а и с приноса си към испанския език.
Сюжетът на „Дон Кихот“ се организира около историята на един обеднял, петдесетгодишен идалго, който изгубва разсъдъка си от прекалено четене на рицарски романи. Въоръжен със счупено копие, с бръснарски леген
вместо шлем и с ръждясали доспехи, възседнал мършав
кон, този идалго, смятащ се вече за рицар, напуска своето
село и тръгва да странства по пътищата на Испания,
воден от най-благородни подбуди – да закриля слабите,
да помага на нуждаещите се и да раздава правосъдие в
полза на онеправданите.

6. „Приключенията на Астерикс“
от Рене Госини
Преведена на 116 езика

7. „Приключенията на Тентен“
от Ерже
Преведена на 115 езика

„Приключенията на Тентен“ е комиксова поредица от
24 албума, създадена от белгийския художник Жорж Реми,
по-популярен с артистичното си име Ерже. Поредицата
е сред най-известните европейски комикси от XX век.
Действието се развива в реалистично пресъздадения
XX век. Главен герой в историите е младият белгийски
репортер и авантюрист Тентен. В своите приключения
той е придружаван от вярното си куче Милу.

8. „Хари Потър“
от Дж. К. Роулинг
Преведена на 80 езика

Хари Потър е поредица от седем фентъзи романа, написани от английската писателка Дж. К. Роулинг. Романите описват живота на младия магьосник Хари Потър и
неговите приятели Хърмаяни Грейнджър и Рон Уизли, които са ученици в училището за магия и вълшебство Хогуортс. Основната история се отнася до борбата на Хари
срещу Лорд Волдемор, тъмен магьосник, който възнамерява да стане безсмъртен, да свали управляващия орган
на магьосниците, известен като Министерството на
магията, и да подчини всички магьосници и мъгъли (немагически хора).

9. „Алхимикът“
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от Паулу Коелю
Преведена на 80 езика

Това е най-известният роман на Паулу Коелю. Издаден е
в Бразилия през 1988 г.
„Алхимикът“ е роман за свободата да обикаляш света и
да следваш мечтите си, защото „това, което прави живота интересен, е възможността да осъществиш мечтата си“. Роман, от който разбираме дали наистина можем да избираме собствената си съдба, дали съществува
език отвъд думите, какво е Личната легенда, защо съществуват поличбите или наистина „понякога е подобре да оставим нещата такива, каквито са“.

10. „Пипи Дългото чорапче“
от Астрид Линдгрен
Преведена на 70 езика

Астрид Линдгрен пише три романа за пакостницата
Пипи - „Пипи Дългото чорапче”, „Пипи се качва на кораб”,
„Пипи в южните морета”. Пипи е необикновено силно момиче, богато и с талант да разправя врели-некипели, макар че никога не лъже със зла умисъл. Тя живее без родителски контрол и често се надсмива над възрастните
– нещо, което импонира на младите читатели – особено,
когато тези възрастни са несправедливи или нечестни.

студентски живот
любопитно

Астерикс е комиксов герой. Първата му поява е на корицата на френското списание „Пилот“ през 1959 г. Измислен е от художника Албер Юдерзо (1927) и писателя
Рене Госини.
Времето, в което Астерикс живее, е I век пр. Хр., когато
Цезар завладява Галия. Единствено едно малко галско
село в Аремоника удържа на атаките, благодарение на
магическа отвара, която дава необикновена сила и приготвяна от селския друида Панорамикс. Герой на селото е
малкия и хитър Астерикс, който е натоварен със задачата да осуетява плановете на римляните. В своите
приключения дребният гал е придружаван от най-добрия
си приятел Обеликс и кучето Идефикс.

Островът

на подправките,
гмуркането и фестивалите
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материал на Ива Йохан Ганчева

В

последно време една от особено популярните сред българи
туристически дестинации е Занзибар. Тя привлича хора с
приключенски дух и любители на спортове като гмуркане и
кайт сърф. Освен дълги плажове и красив океан, островите
от архипелага има с какво още да се похвалят в областта
на историята, географията, културата и, разбира се, образованието.

ГЕОГРАФИЯ
Занзибар, или още Унгуджа на суахили, е остров в Индийския океан, разположен на 35 км от бреговете на Източна Африка. През 1964 година остров Занзибар се
обединява с остров Пемба, с още няколко малки острова
и с Танганика на континента, и така се появява Обединена република Танзания.
Занзибар е нисък и дълъг остров, разполовен от не
много високи хребети и покрит с кокосови палми и друга
растителност. В най-дългата си част е 85 километра,
а в най-широката – 39. Климатът е типичен островен,
тропически и влажен – средното количество на валежи
е между 1500 и 2000 мм.
От големите диви животни се срещат леопард, мангуста, два вида маймуни, лемур, африканско прасе, пигмейска антилопа, около 20 вида прилепи и 30 вида змии.
В миналото Занзибар е бил търговски център, но славата му залязва след появата на големи пристанища по
Източното африканско крайбрежие. Икономиката на

страната в момента разчита на селско стопанство и
риболов. Известен е с производството на карамфил и
кокосови орехи, както иснимка:
оризunsplash.com
и тропически плодове.

НАСЕЛЕНИЕ И ЕЗИК
Населението в южните и източните части на острова се нарича хадиму, а в северните части и в прилежащия остров Тумбату – тумбату. Тези две групи представляват най-старите заселници в Занзибар. След ХIX
век новопристигналите заселници, предимно араби, ги
изтласкали от западните и по-плодородни части на
острова. След национализацията на земята през 1964 г
тя е преразпределена с икономически реформи сред цялото население.
Най-широкоразпространеният език е суахили, но е
силно повлиян от арабския и го наричат кисуахили.
Арабското население говори суахили в ежедневието, а
арабския се ползва в академични условия. Английският
език също е масово разпространен.

През 1964 година остров
Занзибар се обединява с
остров Пемба, с още
няколко малки острова и
с Танганика на
континента, и така се
появява Обединена
република Танзания

ИСТОРИЯ
Историята на Занзибар е повлияна в голяма
степен от неговото местоположение – на пътя
на търговските маршрути в Индийския океан,
което го прави изключително достъпен както за
търговци, така и за колонизатори от арабския
свят, южните части на Азия и Африка. Първите
имигранти били африканци, последвани от персите през X век, които по-късно били претопени от
местното население. Тяхното присъствие обаче е
оставило отпечатък върху оформянето на двете
основни групи от населението – хадиму и тумбату. Това африкано-персийско население изповядва
ислям и практикува много персийски традиции.
Арабите имат най-голямо влияние върху историята на Занзибар поради факта, че са го използвали като база за презокеанска търговия. Жителите на Оман започват да създават колонии от
търговци и земевладелци на острова и се превръщат в местната аристокрация.
През XVI век португалците завладяват всички
морски пристанища по източното африканско
крайбрежие, включително Момбаса, Занзибар и
столицата на Оман, Мускат. Техните интереси
са предимно търговски, не толкова политическо-империалистични, и когато през XVII век влиянието им отслабва, остават незначителни следи от тяхното присъствие.
В края на XVIII и началото на XIX век търговията с роби се разраства поради голямата нужда
от работна ръка на плантациите в Северна и
Южна Америка, и поради тази причина Занзибар
придобива ключова позиция в търговията с роби
и със слонова кост.
Ето още няколко важни дати:
■■ През 1861 г островът се отделя от
Оман и става независим султанат.
■■ През 1890 г британците обявяват протекторат над острова, който продължава повече от 70 години.
■■ През 1963 г султанатът получава отново своята независимост.
■■ През януари 1964 г въстание от левичари
отхвърля султаната и превръща страната в република. През април президентите
на Занзибар и Танганика подписват акт
за обединение на двете държави, а формацията по-късно се нарича Танзания.

ОБРАЗОВАНИЕ
Занзибар е меко казана необичайна дестинация за продължаване на образованието, но пък е любопитно какво точно предлага. Няколко причини, които местен сайт цитира като привлекателни за обучение в Танзания, са че
тя е на 113-о място в класацията по образование в света (след Замбия и
Бангладеш и преди Камерун), на 119-о място в света по условия, благоприятстващи развитието на бизнеса, на 107-мо място в световната класация по
икономическо развитие (след Буркина Фасо и Етиопия и преди Ботсвана и
Албания), и на 93-то място по безопасност в света (след Мадагаскар и Еквадор и преди Боливия и Перу).

ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА
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Една от основните характеристики на образователната система на Занзибар е, че съгласно Закона за образование на Занзибар от 1982 г. предоставянето на основно образование до средно ниво е задължително и безплатно.
Училищната система включва 3 години предучилищно образование. Това
обаче не се разглежда като част от основното образование. Началното образование включва седем години, последвани от 3 години от първия цикъл на
прогимназиално образование. Тези десет години са основно задължително
образование и учениците полагат окончателен изпит в края на този цикъл.
Около 40 процента от първия цикъл на завършилите прогимназиално образование избират да продължат още две години, за да завършат втория цикъл на прогимназиално образование, в края на който се явяват на изпит за
средно образование (CSEE). Удостоверението за напреднали се получава след
допълнителни две години средно образование въз основа на тяхното представяне в CSEE.
Висшето образование в Танзания е представено от 50 университета, в
Занзибар те са само 3, и в тях се предлагат 63 програми (повечето бакалавърски, няколко магистърски и цели две докторски).

travel

Сред десетте най-популярни програми в Занзибар са:
■■ Филология
■■ Компютърни науки
■■ ИТ
■■ Образование

Занзибар е
известен с
производството
на карамфил,
кокосови орехи,
ориз, тропически
плодове, както и
индийско орехче,
канела и черен
пипер.

В Занзибар има
само 3
университета, в
които се
предлагат 63
програми

