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Информация
 за средно и висше 

образование, 
стипендии

 и конкурси, 
езикови курсове 

и сертификати 
и още много.



М
есец октомври 
носи атмосфера, 
която повечето 
ученици и 
студенти трудно 
могат да опишат. 
Слънчевите дни 

стават все по-малко, но присъствието 
на такива все още навява спомена за 
изминалата ваканция. Новата учебна 
година пък напредва, но изобилието 
от уводни уроци не позволява на 
човек напълно да се вглъби в ученето. 
Затова и периодът преди 
увеличаването на задълженията, 
свързани с училище, е перфектен за 
мислене за бъдещето. 
Седмокласниците могат спокойно да 
проучат гимназиите в градовете си, 
десетокласниците - да си припомнят 
формата на нововъведените за тях 
матури. Бъдещите студенти имат 
достатъчно време да затвърдят 
избора си на специалност, държава и 
университет и да подготвят първите 
си мотивационни писма.  

Ние от екипа на списание „Образование и специализация в чужбина“ целим да 
помагаме на хора във всички етапи на обучението си при взимането на важни 
решения. Затова и в настоящия брой обръщаме внимание на някои от най-
актуалните теми – като например начина, по който COVID и Brexit се отразяват на 
нагласите на бъдещите студенти в Нидерландия. Предоставяме и информация за 
изучаването на холандски език, който ще става все по-полезен за младите българи 
напред. На фокус в изданието са специалностите Психология и WEB дизайн, които 
ежегодно поставят рекорди за брой постъпили кандидатури. Правим профил и на 
биомедицината, доказана специалност на бъдещето. Страните, на чието висше 
образование сме посветили задълбочени материали, са Германия, Франция, Италия 
и Русия. В травъл рубриката опознаваме Мавриций, островна държава в Източна 
Африка.

Разбира се, в броя не липсват и срещи с интересни личности, които ни 
предоставят задълбочен поглед в сферите си. В рубриката „Студентски живот“ се 
запознаваме със студентка, специализираща в модната редакция и комуникация. 
Професията, на която се спряхме този път, е тази на еколога. А „Звездният час“ се 
пада на Миро – певец, чиято кариера доказва, че страстта е най-важният фактор за 
успешното развитие.

Приятно четене!

Жени Янева 
редактор
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Идеята да уча и 
живея в Рим, град, 
изиграл толкова 

важна роля в 
развитието на 
италианската, 

както и световната 
мода, определено 

също наклони 
везната при 
взимнето на 
решението

...
Животът в чужбина  
може да бъде невероятно 
интересен, но има и своите трудни страни…

Гергана Карабойчева 
е на 25 години, от София. Завършва с отличие бакалавър по специалност 
„Моден редактор: Стайлинг и Комуникации“ в Рим, Италия, и сега се раз-
вива успешно в България, както съветва да постъпят и младите хора, 
които заминават да учат в чужбина.

професионалисти за мода, сценични 
изкуства, комуникация и менидж-
мънт, като през годините се квали-
фицира като център за върхови по-
стижения благодарение на своя 
дидактически метод. Благодарение 
на големия талант и страст на 
своя основател, Розана Пистолезе, 
историк и дизайнер на костюми за 
театър, телевизия и кино, както и 
писател и публицист,  с течение на 
времето ACM се превъща в лабора-
тория от идеи и изследвания, сбо-
рен пункт за участие, комуникация 
и живот.

Как се спряхте на този универси-
тет и конкретната специал-
ност?

Спрях се на Accademia di Costume 
& Moda, не само заради невероят-
ната им репутация, страхотните 
преподаватели и талантливите 
възпитаници (alumni), които всеки 
ден се доказват в света на модата, 
но и заради различните програми за 
стипендии, в които участват. Иде-
ята да уча и живея в Рим, град, изи-

интервю на Мария Киркова

Бихте ли се представили с ня-
колко думи за нашите чита-
тели?

Здравейте! Казвам се Гергана 
Карабойчева, на 25 години съм, от 
София. Преди месец завърших с 
отличие бакалавър по специал-
ност „Моден редактор: Стайлинг 
и Комуникации“ (Fashion Editor: 
Styling & Communication) в 
Accademia di Costume e di Moda в 
Рим, Италия. Специалността зву-
чи доста специфично, но може да 
се разбира като маркетинг и ко-
муникации с акцент  в модната 
индустрия.

Разкажете ни за вашия универ-
ситет 

Университетът се намира в 
Рим, Италия, и през 2019г. е из-
бран за един от топ 3 модни уни-
верситета в света от Business of 
Fashion, един от най-автори-
тетните източници в модната 
индустрия. Освнована през 
1964г., академията има дълга 
традиция в образованието на 
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Специалността ми 
е доста интересна 

и обхваща 
страшно много 
различни теми 

като маркетинг, 
графичен дизайн, 

фотография и 
стайлинг, история 

на модата и 
журналистика

Разкажете ни малко повече за вашата специалност. Кое е най-ва-
жното нещо, което научихте от образованието си дотук?

Специалността ми е доста интересна и обхваща страшно много раз-
лични теми като маркетинг, графичен дизайн, фотография и стайлинг, 
история на модата и журналистика. Бих казала, че най-важното нещо, 
което научих от нея, е как да комбинирам креативния процес и иноваци-
ята с изследването на точни факти, данни и тенденции. Само по този 
начин резултатът е наистина значим.

Как е структурирано обучението, както и текущия контрол?  
Какви са възможностите за извънкласни дейности и стаж в рам-
ките на следването?

Обучението продължава 3 години, като всяка учебна година е разделе-
на на 2 семестъра. След всеки семестър студентите се явявават на се-
сия, където представят подготвените от тях проекти по различните 
предмети. Тестовете са рядкост, тъй като те не могат да покажат 
пълния креативен потенциал. На края на третата година всеки под-
готвя доста по-обширен дипломен проект на свободно избираема 
тема, който по-късно представя пред комисия. Академията се гордее с 
един от най-успешните офиси за кариерно развитие, който предлага 
своето съдействие на дипломантите и ги свързва с големи модни бран-
дове, за да им осигури стаж или постоянна позиция.

И за финал, какво бихте казали на младите хора, които тепърва 
обмислят да заминат да учат в чужбина?

Животът в чужбина може да бъде невероятно интересен, но определе-
но има и своите трудни страни. Тези трудности обаче са това, което те 
прави по-силен и те учи да продължаваш да се бориш и да постигаш всич-
ко, което желаеш. Бих посъветвала младите да намерят специалността 
и мястото, които ги вдъхновяват, но след това да се върнат в България, 
където заедно можем да изградим бъдещето, за което мечтаем.

5

грал толкова важна роля в разви-
тието на италианската, както и 
световната мода, определено също 
наклони везната при взимнето на 
решението. 

Как протече кандидатстването? 
Има ли специфики, за които 
трябва да предупредите бъдещи-
те кандидати?

Обикновено кандидатсването из-
исква изготвянето на портфолио, 
което по-късно се представя по 
време на интервюто. Целта на 
портфолиото е да покаже креатив-
ността на кандидатите, така че 
дори хора, които не са изучавали 
мода или журналистика, могат да се 
справят. Аз кандидатствах по малко 
по-различен начин. През 2017-та го-
дина разбрах за състезание за сти-
пендия, което академията организи-
ра, и реших да се включа. Подготвих 
кратък филм (short film) за връзката 
между модата и киното, и спечелих 
първо място, с което си осигурих 
прием и 100 процентова стипендия 
за цялото обучение.
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Мултикултурна общност  
с повече от 100 националности 

и международно признати  
дипломи.

Присъединете се към общността на EU Business School!

EU BUsinEss school (EU) 
е международно, професионално акредитирано, високопоставено бизнес 
училище, създаденo през 1973 г., с кампуси в динамичните европейски градо-
ве - Барселона, Женева, Монтрьо, Мюнхен, както и онлайн. 

Програмите им постоянно са включени в най-високите позиции на светов-
ните и европейските класации. Преподават се на английски език и насърча-
ват предприемачеството, иновациите и лидерските умения. Класовете се 
провеждат в малки групи от студенти, а способността на висококвалифи-
цираните учители и професори както и на бизнесмените, осигуряват пер-
сонализирано и актуално учебно изживяване.
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Предлагат бакалавърски програми 
в най-търсените области в бизне-
са. Може да избираш от:

 ■ Bachelor of Business 
Administration

 ■ Bachelor of Arts in 
Communication & Public 
Relations; Leisure & 
Tourism Management; 
International Relations; 
Sports Management; Digital 
Business, Design & Innovation

BA (Hons) in Business Management с 
направления в International Business, 
Marketing, Finance, Enterprise, HR 
Management.

BA (Hons) in Business с направления 
в Cloud Computing, Information 
Technology, Project Management, 
Law, Management, HR 
Management.

Отличават се с обучение чрез опит, 
чрез посещения на фирми, казуси и 
бизнес симулации, наред с други 
практически дейности. Престижна-
та им поредица „Learning From 
Leaders“ включва водещи междуна-
родни бизнес лидери, включително 
изпълнителен директор на Nestlé и 
съоснователя на Starbucks, давайки 
на студентите възможност да 
учат и да се свързват с глобално 
известни ръководители в бранша.

„Горди сме, че 93% от нашите сту-
денти намират работа в рамките 
на шест месеца след дипломиране-
то си и 20% стават предприемачи. 
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Присъединете се към общността на EU!
Euruni.edu
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Нашият специален отдел за кари-
ерни услуги - Career Services 
Department (CSD) - предоставя 
всички ресурси, необходими на сту-
дентите, за да намерят идеалната 
кариера и да намерят мечтаната 
работа. След дипломирането си те 
се присъединяват към 27 000-член-
на мрежа от възпитаници, която 
се разпростира по целия свят, 
като осигурява контакти, инфор-
мация и други.“

Кампусите им се намират в евро-
пейски градове, които са известни 
центрове за бизнес и иновации, с 
красива архитектура и богато 
културно наследство. В EU Business 
School студентите се сприятеля-
ват със съучениците си по всевъз-
можни начини, включително чрез 
спорт, фестивали, екскурзии, бла-
готворителни събития и много 
други.

EU е мултикултурна общност с 
повече от 100 националности. За 
още по-широк международен опит, 
студентите могат да се прехвър-
лят в другите ни кампуси и да 
участват в програми за междуна-
роден обмен с нашите повече от 
50 партньорски институции, кои-
то включват университета Pace в 
Ню Йорк (САЩ), ITESM (Мексико) и 
Stamford International University 
(Тайланд).

Тук студентите получават акре-
дитирани от Великобритания и 
Ирландия дипломи от University of 

Derby и Dublin Business School (DBS); държавно признати дипломи от 
Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), Испания, и дипломи от EU 
Business School Switzerland, които са международно акредитирани от 
ACBSP, IACBE, IQA и от eduQua.
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Какво ни разкриват резултатите 
от НВО след 7-и клас?

П
риключи разпределението на седмокласниците в гимназиите според резултатите им по БЕЛ и математика 
на националното външно оценяване. През 2021 г. матурите за поредна година протекоха по нестандартен 
начин – с маски на лице, повече квестори и максимум 10 деца в зала. Това обаче не доведе до по-ниски резулта-
ти, както се очакваше на базата на опита от 2020 г. Напротив – средният брой точки и на двата изпита 
се увеличи спрямо предходната година (макар и с малко). Дори е по-висок от този за 2019 г., когато цялост-
ното обучение беше присъствено. 

В настоящия материал ще анализираме резултатите от националното външно оценяване за 7 клас и ще видим класацията 
на най-желаните средни училища в България за учебната 2021/2022 година.

това 100-те точки по този предмет са били много 
трудно постижими – получили са ги само 14 ученици. С 
никакви точки са 223-ма от положилите изпита. 

Според анализа на матурите, публикуван от МОН, 
разказът „Череши“ от Захари Карабашлиев не е затруд-
нил учениците особено. Седмокласниците са срещнали 
проблеми не толкова при самото предаване на текста, 
колкото при отсяването на важните от несъществе-
ните детайли. Като резултат преразказите им не са 
били достатъчно подробни. Други изисквания, които 
масово не са били изпълнявани, са правилната употреба 
на книжовните норми, както и подходящото графично 
оформление на текстовете. 

Хубава новина е, че преобладаващата част от седмо-
класниците се ориентира в изучаваните творби през 
техните теми, проблеми, герои и образи. Това обаче не 
означава, че също толкова голям процент умее да „чете 
между редовете“, т.е. да открива скритите внушения в 
откъси от вземаните в училище произведения. Според 
МОН над половината от учениците се затрудняват 

Въпреки по-добрите резултати успехът по 
математика е все така нисък

Матурите по БЕЛ и математика тази година се със-
тояха съответно на 16. и 18. юни. На първата се явиха 
общо 57 538 ученици, а на втората – 57 328. Средният 
успех по български език и литература е 53,86 от макси-
мум 100 точки, а по математика – едва 37,94. Подобре-
нието спрямо 2020 година е малко – с 2,8 точки на пър-
вото НВО и с 1,61 точки на второто. Въпреки това 
резултатите вдъхват надежда на образователните 
органи, че качеството на обучението през последната 
година не се е влошило въпреки пандемията. Трима 
седмокласници имат пълно шест и по двата предмета. 
За сметка на това четиридесет и четирима са изкара-
ли нула точки и по БЕЛ, и по математика.

Обобщение на представянето  
по български език и литература

Средните резултати по БЕЛ за страната са значи-
телно по-високи от тези по математика. Въпреки 
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при изготвянето на тезата в последната задача от първия модул. Около ¾ 
също така не успяват да намерят повечето грешки в текста от задачата 
за редакция.

Обобщение на представянето по математика
Изкарването на 100 точки по математика не е мисия невъзможна и това 

доказват 152-мата ученици, които са постигнали този впечатляващ резул-
тат. А интересното е, че дори и на тази матура, на която средните резул-
тати за България са сравнително ниски, хората с нула точки (208) са 
по-малко отколкото тези с нула точки на НВО-то по БЕЛ.

Най-много ученици са се справили със задачите за ъгли. Затрудненията 
при останалите типове задачи обаче са сложни за обобщаване за цялата 
страна, защото варират от област на област. Това, което със сигурност е 
ясно, е, че навсякъде възпитаниците на математически и природоматема-
тически гимназии са с най-добри резултати по предмета. А колкото по-го-
лям е градът, в който се намира училището им, толкова по-високо се нареж-
дат и в класацията на българските начални училища с най-високи средни 
резултати на матурите.

Кои са регионите с най-високи резултати?
Значително разместване спрямо предходни години сред регионите с 

най-високи постижения няма. С най-добър среден успех и по двата предмета 
са областите София, Смолян, Варна и Русе. Забелязва се, че учениците от Ям-
бол и от Кърджали са много по-добри по математика отколкото по българ-
ски език и литература. В Перник е точно обратното - там учениците са 
по-силни по БЕЛ. В първата петица по български език и литература за 2021 
се помества Габрово, а по математика - Бургас.

Място Най-добри резултати по 
БЕЛ по регион 

Най-добри резултати по 
математика по регион 

1 София-град 65,33 София-град 50,05

2 Смолян 61,57 Варна 44,08

3 Варна 57,09 Смолян 42,58

4 Русе 56,18 Бургас 39,43

5 Габрово 55,51 Русе 39,14

6 Перник 55,31 Пловдив 38,69

7 Пловдив 54,11 Благоевград 37,07

8 Велико Търново 53,71 Велико Търново 35,45

9 Благоевград 53,33 Ямбол 34,95

10 Бургас 53,30 Търговище 34,52

Кои са училищата с най-високи резултати? 
Както вече споменахме, математическите и природоматематическите 

гимназии (в които паралелките започват от 5 клас) оглавяват класациите за 
най-добри резултати на НВО-то по математика. Интересно е, че списъкът 
за най-висок среден успех по БЕЛ изглежда почти идентично - в него участ-
ват същите училища в различен ред. Това навежда на мисълта, че обучение-
то в страната е значително по-добро в институциите, които предлагат 
както прогимназиална, така и гимназиална подготовка. Неслучайно и конку-
ренцията за записване в тези учебни заведения в 5 клас е толкова голяма, че 
повечето имат дълги процедури за кандидатстване, започващи цяла година 
по-рано.

Резултатите 
вдъхват надеждата, 

че качеството на 
обучението през 

последната година 
не се е влошило 

въпреки 
пандемията

С най-добър среден 
успех и по двата 

предмета са 
областите София-

град, Смолян, Варна 
и Русе
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Резултати от НВО по БЕЛ Резултати от НВО по математика

Населено 
място Име на училището

Среден 
брой  
точки 

Населено 
място Име на училището

Среден 
брой  
точки 

София СМГ „Паисий Хилендарски“ 91,89 София СМГ „Паисий Хилендарски“ 96,35

Варна МГ „Д-р Петър Берон“ 91,67 София ПЧМГ 95,81

Бургас ППМГ „Акад. Никола  
Обрешков“ 90,41 Варна МГ „Д-р Петър Берон“ 95,59

Пловдив МГ „Акад. К. Попов“ 89,23 Русе МГ „Баба Тонка“ 93,47

София ЧОУ „Света София“ 88,36 Бургас ППМГ „Акад. Никола  
Обрешков“ 92,92

Русе МГ „Баба Тонка“ 87,81 Пловдив МГ „Акад. К. Попов“ 92,46

Шумен ППМГ „Нанчо Попович“ 87,56 София ЧОУ „Света София“ 92,13

София ПЧМГ 87,17 Благоев-
град

ПМГ „Акад. Сергей  
Корольов“ 86,38

Благоев-
град ПМГ „Акад. Сергей Корольов“ 86,68 Стара 

Загора ППМГ „Гео Милев“ 85,59

Ловеч ППМГ 85,74 Перник ПМГ „Христо Смирненски“ 81,79

Училищата, по които двете класации се различават, са оцветени в червено

Над 10 000 от близо 60 000-те 
седмокласници тази година са се 
състезавали за местата в столич-
ните училища. Сред тях не е имало 
само софиянци, но и голям брой 
деца от други области, решили да 
пробват късмета си в гимназиите 
с най-висок бал. Вече от няколко 
години челната петица на най-же-
ланите училища в страната зае-
мат СМГ, 91. НЕГ, ТУЕС, 73. СУ и 164. 
ГПИЕ. В тях се приема едва един 
на всеки пет кандидати. Остана-
лите училища в топ 10 са I. и II. 
АЕГ, 9. ФЕГ, 22. СЕУ и 51. СУ. Избра-
лите тях тази година са имали 
малко по-голям шанс за получаване 
на място – едно на четири. При 
такава конкуренция не е изненад-
ващо, че тези десет институции 
са и с най-високия минимален бал 
за града. 
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Гимназия Минимален бал (I 
класиране)

СМГ „П. Хилендарски“ 483,500

91. НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“ 467,500

ТУЕС към ТУ-София 458,250

73. СУ „Владислав Граматик“ 442,500

164. ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ 439,000

I АЕГ 432,500

II АЕГ „Томас Джеферсън“ 431,500

9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ 424,000

22. СЕУ „Г. С. Раковски“ 413,000

51. СУ „Елисавета Багряна“ 406,500

Някои от най-желаните гимназии в други области са МГ „Д-р П. Берон“ във 
Варна (мин. бал. на I класиране – 466,750), НЕГ „Гьоте“ в Бургас (422,500), ЕГ 
„Пловдив“ (420,000) и МГ „Баба Тонка“ в Русе (390,250).
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КаК COVID и BrexIt  
се отразяват на нагласите на международните 
студенти за следване в Нидерландия

У
чебната 2021/2022 
година чука на вра-
тата и повечето 
университети в Ни-
дерландия планират 
да я провеждат при-
съствено. Този факт 

обаче може да се промени по всяко 
време – пандемичната обстановка 
е трудна за предвиждане, затова и 
институциите са винаги в готов-
ност да преминат към дистан-
ционно обучение. 

Много международни студенти се 
колебаят дали да запишат висше в 
държавата. Те не виждат смисъл да 
отделят толкова средства за об-
разованието си, ако то може във 
всеки момент да мине онлайн. Сле-
дователно и голяма част от тях се 
отказва да следва в Нидерландия 
поне докато ситуацията не се 
стабилизира.

От друга страна, предстои първата академична година след Brexit. Според 
доклад на UCAS относно изминалата кандидат-студентска кампания 72% 
по-малко европейски студенти са кандидатствали в Обединеното кралство 
в сравнение с 2020. Study.EU поставя тезата, че това се дължи на пренасоч-
ването на студентите от ЕС към Нидерландия заради по-ниските такси и 
опцията за следване на английски. И макар и организацията NUFFIC* още да не 
е потвърдила предположението с конкретни статистики, Асоциацията на 
университетите в Нидерландия (VSNU) отчита 13-процентов ръст на пър-
вокурсниците от ЕС в бакалавърските програми за учебната 2020/2021. Това 
сочи, че наплив от студенти към Нидерландия през последната година наис-
тина е имало. 

Въпросът е обаче дали тази тенденция ще се запази и занапред при все така 
силното влияние на COVID-19 мерките върху качеството на образованието. 
Организацията NUFFIC разглежда тази тема в най-актуалното си проучване 
от 28. април 2021 г. за нагласите на международните студенти относно 
следването им в Нидерландия. 

Участници в проучването
Проучването е проведено сред 727 души от 53 различни страни. 35,6% от ан-
кетираните са жители на Европейския съюз, а останалите 64,6% идват от 
държави извън него. 52,5% от отговорилите планират да се запишат в изсле-
дователски университет, 35,4% - в приложен и 12,2% още преценяват опции-
те си. Мнозинството от участниците кандидатстват в магистърска про-
грама (58,2%) и почти двойно по-малко – в бакалавърска (30,2%). Останалите 
искат да отидат на учебен обмен в Нидерландия.

Ще следват ли студентите в Нидерландия?
Въпросите в проучването целят да разберат доколко склонни са междуна-
родните студенти да следват в Нидерландия през академичната 2021/2022 
година. Те се концентрират върху желанието на чужденците да заминат към 
държавата наесен и очакванията им за септември 2021 г. Обръщат внимание 
и на състоянието на кандидатурата на анкетираните и дали решението им 
да приемат евентуална оферта е обвързано с начина на провеждане на заня-
тията (присъствено или дистанционно).



Асоциацията на 
университетите в 

Нидерландия 
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13-процентов ръст 
на 

първокурсниците 
от ЕС в 

бакалавърските 
програми за 
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една държава. Хората, които обаче възнамеряват да пробват късмета си на 
няколко места, най-често посочват Великобритания (27,8%), Германия (27,4%) и 
Австралия (20,1%) като други опции. Отговорите на европейските студенти 
и на тези с друга националност отново не си съответстват. Повечето кан-
дидати от ЕС не обмислят да излизат от границите на континента – 
най-популярните държави сред тях са Германия (27,3%), Великобритания 
(18,2%), Италия (12,7%), Франция (12,7%), Швеция (10,9%) и Норвегия (10,9%). Ос-
таналите студенти пък нареждат Австралия (24,6%), САЩ (18,4%) и Канада 
(18,4%) в своята класация на най-предпочитани учебни дестинации. Забелязва 
се, че дори Обединеното кралство да е популярно и сред двете групи, то е 
сравнително по-често обмисляно от анкетираните извън ЕС (30.7%) откол-
кото от тези с европейско гражданство (18.2%).

Какво е влиянието, оказано от Brexit? 
След като през януари 2020 г. Великобритания напусна Европейския съюз, ев-
ропейските студенти загубиха своя статут на местни, а с това значително 
поскъпнаха и таксите им на обучение. От академичната 2021/2022 тази група 
вече няма и право на студентските заеми, които преди можеше да ползва за 
финансиране на образованието си. Затова и изследователите на NUFFIC пи-
тат всички желаещи да кандидатстват и във Великобритания до каква сте-
пен Brexit повлиява на избора им между Обединеното кралство и Нидерландия.

Повече от половината студенти извън ЕС не са взели окончателно решение 
между двете страни. Възможно е това да се дължи на факта, че разходите 
във Великобритания за тях не са се променили особено след Brexit. 35,2% от 
попитаните споделят, че най-вероятно ще предпочетат Нидерландия, в 
която таксите дори за студенти без европейско гражданство могат да се 
покрият без заеми.

От друга страна, 80% от европейците посочват, че дори да кандидатстват 
във Великобритания, накрая сигурно пак ще изберат Нидерландия. Останали-
те 20% са неутрални относно връзката между Brexit и решението им къде да 
следват. В тази група обаче няма никакви хора, които да са изразили по-голя-
мо желание за следване в Обединеното кралство.

Заключение
Интересът на международните студенти към следването в Нидерландия, 
изглежда, не е особено повлиян от пандемията от COVID-19. Повечето учас-
тници в проучването казват, че е (много) вероятно да следват в нидерланд-
ска институция през предстоящата учебна година (2021/2022). Това не озна-
чава, че желанието им да отидат в Нидерналндия е безусловно – почти 
половината анкетирани са по-малко склонни да подадат документи, ако обу-
чението е изцяло онлайн. Следователно развитието на пандемията през 
следващите месеци все още може да окаже значителен ефект върху броя на 
пристигащите чуждестранни студенти.

Обединеното кралство продължава да бъде популярна учебна дестинация 
дори след Brexit. Неочаквано откритие от проучването е, че една трета от 
студентите извън ЕС посочват Нидерландия като предпочитана дестина-
ция. Това е забележително, понеже техните такси за обучение почти не са 
афектирани от отделянето на Великобритания от Европейския съюз. Зато-
ва може да се предположи, че други фактори (като изискванията за виза или 
свободният достъп до европейските държави) могат да играят роля при из-
бора на място за следване.

В заключение резултатите от проучването показват постоянен интерес 
към обучението в Нидерландия и не предвиждат значително намаление на 
международните студенти през 2021/2022 г. Като се има предвид, че броят 
на приетите хора може да се различава от този на записаните, финални изво-
ди по темата могат да се правят чак в края на 2021 г., когато NUFFIC ще раз-
полага с всички необходими данни. От списание „Образование и специализация 
в чужбина“ ще следим въпроса и в бъдещите си броеве.

73,1% от запитаните споделят, че 
най-вероятно ще следват в нидер-
ландска институция през престо-
ящата академична година. Едва 
10,3% дават отрицателен отговор. 
16,7% пък или все още не знаят, или 
изчакват допълнителна информация, 
за да вземат окончателно решение.

Интересно е, че съществуват голе-
ми разлики между отговорите на 
европейските кандидати и тези на 
студентите с друга националност. 
Хората от ЕС много по-често по-
сочват, че е вероятно да следват в 
нидерландска институция през 
предстоящата академична година 
(86,1%). Повечето от тях виждат и 
обучението в държавата като 
най-оптималния за себе си вариант 
(74,9%). Затова и не е изненадващо, 
че в случай на дистанционно обуче-
ние заради COVID-19 55,2% от евро-
пейците са по-малко склонни да кан-
дидатстват в нидерландско учебно 
заведение. 

В сравнение 72,6% от кандидатите 
извън ЕС могат да се видят като 
студенти в страната. Дялът от 
тях, който счита следването в Ни-
дерландия като най-вероятно за 
себе си, е още по-малък – 57,5%. За 
сметка на това, повечето анкети-
рани от тази група не биха промени-
ли решението си да кандидатстват 
в Нидерландия дори обучението да е 
онлайн (56,9%).

Кои други държави обмислят 
анкетираните?
Не всички участници планират да 
подават документи в повече от 

*NUFFIC – Холандската организация за интернационализация в образованието
Източник: How is COVID-19 affecting international students’ plans to study in the Netherlands in 2021? – NUFFIC (Astrid 
Elfferich, Margje Geurts, Anneloes Slappendel-Henschen, Peter van Tuijl)
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материал на Кристина Пенчева

НидерлаНдски език  
и сертификата CNaVT

Н
идерландският е 
западногермански 
език, говорен от 
около 25 милиона 
души като първи 
език и 5 милиона 

души като втори език, съставля-
ващи по-голямата част от населе-
нието на Нидерландия (където е 
единственият официален език в 
цялата страна) и около 60% от 
населението на Белгия (като един 
от трите официални езика). Въ-
преки че носителите на английски 
обикновено наричат езика на Ни-
дерландия „нидерландски“, а езика 
на Белгия „фламандски“, те всъщ-
ност са един и същ език.
Нидерландският, който се среща 
както в стандартни, така и в диа-
лектни форми, е езикът на по -го-
лямата част от Нидерландия, на 
Северна Белгия и на относително 
малка част от Франция по проте-
жение на Северно море непосред-
ствено на запад от Белгия. 

Курсове по нидерландски език
Нидерландия се превръща във 

все по привлекателна дестинация 
за продължаване на висше образо-
вание, след като за много бъдещи 
студенти Великобритания отпада 
като опция поради излизането на 
страната от Европейския съюз и 
следователно повишаване на так-
сите. Студентите, които се на-
сочват към страната, желаят да 
се обучават на английски език, но 
никога не е излишно да знаят 
местния език или дори да се обуча-
ват на него. В България има все по-

вече образователни центрове, в които може да се научи нидерландски. 
Нидерландският културен център е създаден към Великотърновския 

университет, който предлага изучаване на езика като част от специал-
ността Приложна лингвистика. Друг университет, в който има препода-
ване на нидерландски език е Софийски университет „Св. Климент Охрид-
ски“. 

София, Пловдив, Варна и Бургас са градове, в които можете да намери-
те езиков курс по нидерландски, като Davitoz, Фохел и Нордстудео са ня-
кои от центровете предлагащи този не толкова популярен западноевро-
пейски език. 

Сертификат по нидерландски език
CNaVT или Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (сертификат за нидер-

ландски като чужд език) е международно признат сертификат, доказващ 
езиковите умения на притежателите на нидерландски език. За да полу-
чат сертификата, нидерландските ученици трябва да преминат изпита 
по CNaVT, организиран от Католическия университет в Льовен. Нидер-
ландският езиков съюз е възложил това сътрудничество. CNaVT също е 
член на Асоциацията на езиковите изпитатели в Европа (ALTE). Изпити-
те се определят според различни нива в Общата европейска езикова 
рамка и се предлагат в съответствие с различните нужди на изпитва-
ните. Сертификатът е широко признат като доказателство за способ-
ности на нидерландски език в Нидерландия и Белгия и е полезен за имигра-
ция, работа и прием в образователни институции.

Изпитът CNaVT се организира от субсидирана от правителството 
организация с нестопанска цел, свързана с центъра за език и образование 
на Католическия университет в Льовен, Белгия. CNaVT работи под егида-
та на Нидерландския езиков съюз, който има за цел да укрепи междуна-
родния статут на нидерландския език чрез създаване на инфраструкту-
ра за съвместна езикова политика и чрез интегриране на 
нидерландскоговорещите хора в Нидерландия с нидерландската (фла-
мандска) общност в Белгия. В тази рамка CNaVT проектира и разработва 
тези тестове за владеене на език, разработва и поддържа база данни с 
тестове и тестови задачи за използване от учители, преподаващи ни-
дерландски като чужд език, и провежда изследвания, за да предостави на 
тези тестове научна основа.

5 изпита, 4 нива, 3 домейна
Хората учат нидерландски по различни причини. Например, за да оти-

дете на почивка в Нидерландия или Белгия, или да учите, живеете или ра-
ботите в нидерландско-говоряща среда. Следователно CNaVT разработи 
изпити в различни области.
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Великотърновски-
ят университет 

предлага изуча-
ване на нидер-

ландски като част 
от специалността 
Приложна линг-

вистика 

Петте изпита обхващат че-
тири нива на владеене на език, от 
начинаещ (A2) до опитен потре-
бител (C1). Всеки изпит принадле-
жи към домейн: социален, професи-
онален или образователен.
1) Social Informal (INFO) - A2
За тези, които искат да функцио-
нират в неформални, ежедневни 
ситуации.
2) Social Formal (FORM) - В1
За тези, които искат да функцио-
нират независимо в по-официални 
контексти в нидерландското или 
фламандското общество.
3) Business Professional (PROF) - В2

За високообразовани хора, кои-
то искат да докажат езиковите 
си умения на нидерландски на ра-
ботата си в Нидерландия или в 
чуждестранна компания, където 
работата или част от нея се из-
вършва на нидерландски език. Той 
е особено подходящ за хора, които 
работят в сектора на здравео-
пазването или упражняват адми-
нистративна професия.
4) Educational Start Competent 
(STRT) - B2
За тези, които искат да започнат 
обучение във фламандски или ни-
дерландски колеж или универси-
тет.
5) Educational Professional  
(EDUP) - C1

За тези, които искат да функцио-
нират в образованието или в биз-
нес среда и се нуждаят от напред-
нали познания по нидерландски 
език.

За възрастни с по-високо обра-
зование, които искат да работят 
на предизвикателна позиция, ори-

ентирана към знания или комуни-
кация:

 ■ във висшето образование, като 
преподавател по нидерландски 
като чужд език в собствена-
та си страна или като изсле-
довател в академичен кон-
текст на нидерландски език;

 ■ като учител във фламанд-
ско или нидерландско основ-
но или средно образование;

 ■ като служител в професио-
нална организация или бизнес 
среда, която изисква напред-
нали познания по нидерландски 
език за бизнес комуникация.

Изпитът продължава от 1 час и 55 
минути до 3 часа и 55 минути в за-
висимост от нивото и се състои 
от три части. В част А се изпит-
ва способността за слушане и из-
питваните трябва да изпълнят 
задачи въз основа на различни ау-
дио фрагменти. В част B се прове-
ряват уменията за четене и писа-
не. Третата част тества 
способностите на изпитваните 
във вербална комуникация. Части 
А и В се тестват в класната 
стая, докато в част C изпитва-
щият и кандидатът водят разго-
вор. Кандидатите могат да из-
ползват речник в част А (слушане) 
и част B (писане), но не и в част C 
(устно).

Срок на валидност
Сертификатите CNaVT нямат 

срок на валидност. Сертифика-
тът само потвърждава, че канди-
датът има определено ниво към 
момента на полагане на изпита. 
Въпреки това институциите-по-
лучатели (университети, колежи, 
работодатели) понякога изискват 
сертификатът да не е по-стар 
от, да речем, две години. Затова 
не забравяйте да се свържете с 
приемащата институция и да по-
питате какви изисквания са опре-
делени за конкретно обучение или 
позиция.

Ако сте били заети с нидер-
ландски ежедневно след получава-
не на сертификата, например чрез 
образование или работа, не бива 
да пропускате да споменете този 
полезен опит и да го демонстри-
рате чрез документи или заявле-
ние. 

Международно признание
Сертификат за нидерландски 

като чужд език предоставя много 

възможности. Притежателите на 
сертификат са частично освобо-
дени от изпита за гражданска ин-
теграция в Нидерландия и 
Фландрия. Някои сертификати 
също така дават достъп до уни-
верситетско обучение на нидер-
ландски език или могат да дове-
дат до назначаване или 
признаване като преводач.

Повечето фламандски и нидер-
ландски колежи и университети 
признават сертификатите 
Educational Start Competent (ниво 
B2 на CEFR) и Educational 
Professional (ниво C1 на CEFR) като 
доказателство за достатъчни 
езикови умения за започване на 
обучение.

В Нидерландия и Фландрия ко-
лежите и университетите сами 
решават кои дипломи и сертифи-
кати да признаят. Образовател-
ните институции могат дори да 
решат да признаят сертификати-
те CNaVT само за конкретен курс.

Изпитни центрове
Изпитни центрове за провеж-

дане и получаване на CNaVT сер-
тификат има по цял свят, включи-
телно над 20 държави в Европа, 
Азия и Океания, Близкия изток, 
Африка, Северна и Южна Америка. 

Има няколко изпитни центрове и в 
България:

 ■ Excellence Language Learning 
София, ул. „Димитър Димов' 11 
Контакт: 
Femke Bex 
femke@excellence.bg  
www.excellence.bg

 ■ Великотърновски университет 
„Св. Св. Кирил и Методи“ 
Контакт:  
Николай Попов   
n.popov@uni-vt.bg  
www.uni-vt.bg

 ■ Софийски университет  
Св. Климент Охридски 
Контакт:  
Елисавета Манолова Мациел  
elissavetamanolova@gmail.com  
www.uni-sofia.bg

 ■ Асоциация на нидерландския език 
и култура София, Училище  
„Кралица Максима“  
Контакт:  
Риана Хиджлкема  
board@nederlandseschool.bg  
www.nederlandseschool.bg/ 
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Мария амзина:   
Училището след 7. клас е  
ключово за живота на децатаа

Мария Амзина 
е маркетинг директор на Образователни технологи ТМ, създател на частни 
училища Образователни технологии ТМ

Здравейте, разкажете ни малко 
повече за историята на „Образо-
вателни технологии“.

Завършила съм специалност Гео-
графия в СУ “Климент Охридски”. 
Като учител водещо за мен е учени-
ците да ме слушат с интерес  и да 
разбират това, което им препода-
вам. Създадох система на преподава-
не, която приложих в първите си го-
дини като учител по география. Така 

интервю на Десислава Пенчева

Учениците в  
7. клас са в 

труден 
възрастов 

период -  на 
границата 

между детството 
и юношеството
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дойде идеята през 1990 г. да работя с кандидат-студенти по география. При-
ложих авторската си система на обучение  и техника на учене, с които ученици-
те постигнаха високи резултати. 

В периода 1996 – 1998 г.  по модела на географията с екип от преподаватели 
разработихме продукти по всички учебни дисциплини, с които се кандидатства 
в университет или след 7. клас. 

В периода 1999 – 2001 г. изградихме мрежа от офиси в страната, които рабо-
тят и до днес. През 2002 г. създадохме менторска програма за мотивация и 
първият дистанционен образователен портал. Държим водещи позиции на 
приети кандидат-студенти в първите места на елитни университети. Почти 
90% от нашите клиенти идват по препоръка. 

Какви са най-големите предизвикателства пред 7-класниците?
Учениците в 7. клас са в труден възрастов период -  на границата между дет-

ството и юношеството. В същото време трябва да усвоят огромно количе-
ство учебен материал по български език и литература и математика и да се 
справят с формата на изпита. Нужна им е лична мотивация, умения и воля за 
организация на времето, дисциплина при правилна техника на учене и доста-
тъчно тренинг, за да се справят с изпитите. Налага се времето за учене да е 
приоритет пред типичните за тийнейджърите забавления. Нужно им е разби-
ране  и подкрепа както от родителите, така и от учителите, за да се справят 
и постигнат високи резултати.

Много родители смятат, че училището след 7. клас е ключово за живота 
на децата. До колко вярна е тази теза?

Училището след 7. клас е ключово за живота на децата. В периода от 14. до 19. 
години, в който израстват в гимназията, младите хора формират убеждения-
та си, ценностите си, променят нагласите си и откриват своята идентич-
ност. В случая образователната среда в гимназията, представена от програ-
мата за обучение и възпитание и екипа от преподаватели, има изключително 
голямо значение. В този смисъл гимназиалното образование като период от 
развитието на всеки млад човек се явява базов лагер по пътя на израстването 
му като личност и в кариерен план.  

Когато говорим за чуждоезиково обучение, как е по-добре децата да учат 
– на малки групи или на по-големи и защо?

Сугестопедични изледвания посочват 12 души като оптимален брой за пълно-
ценен учебен процес, при който се постига най-добър баланс. Последните из-
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Много наши ученици 
са приети със 100% 
стипендия в елитни 

университети

следвания задават формат от 18 
души. Индивидуалното обучение по 
чужд език не е ефективно, не се създа-
дат условия за общуване. Минимумът 
в една група трябва да е 4 – 6 души. 

А ако говорим вече за десетоклас-
ници, при тях какви са ключовите 
аспекти в образованието им?

Десети клас е периодът, в който 
трябва да започне кариерното ори-
ентиране с различни подходи, като 
от изключително значение са пред-
ставянето на реална професионална 
среда за различни професии от спе-
циалисти и коуч консултациите с 
учениците. Така в края на 10. клас уче-
ниците ще могат да изберат прави-
лен за тях профилиращ предмет, да 
планират взимане на сертификат по 
чужд език и да започнат да се под-
готвят за съответния универси-
тет. Това е периодът, в който тряб-
ва да бъдат насочени и към усвояване 
на меките умения (Soft skills).

Вашият бранд представя две част-
ни училища. Какви са техните пре-
димства? Разкажете ни за тях.

ЧПГ „Образователни технологии“ е 
първото частно училище на бранда 
Образователни технологии с лиценз 
от 2007 г. Развитието на гимназия-
та следва ясно зададена мисия, обра-
зователна философия и визия. 

Мисията е насочена в създаване на 
образователна среда за израстване 
на учениците в уверени и устремени 

18 души, което се отразява на ка-
чеството на учебния процес. Това е 
важно условие за положителна промя-
на. Останалото е въпрос на държавни 
решения, които трябва да отгова-
рят на нуждите на бъдещето. 

При вас е заложено и личностното 
развитие. От кога е редно да гово-
рим на децата за това и с какво 
ще им помогне в живота?

Личностното развитие на всеки 
човек е свързано с неговото из-
растване и разбиране на идентич-
ността си, на това какво го радва, 
кое го прави щастлив. 

Човек се учи от моделите, които 
вижда. От 0 до 7 години се формира 
емоционалното развитие, поставя 
се основата на емоционалната ин-
телигентност. В периода от 7 до 14 
години се оформят убежденията, 
нагласите, ценностите. След 14 го-
дини започва разгръщането на по-
тенциала. 

В личното си израстване децата 
се учат от модели. Първият модел, 
който виждат, е моделът на роди-
телите. Следователно личностното 
развитие трябва да започне буквал-
но още от раждането на детето. 
Родителите трябва да са подготве-
ни как да общуват с децата си, за да 
изградят у тях правилни ценности, 
убеждения и увереност в себе си. 

Огромна роля имат и учителите в 
училище. Всеки учител трябва да 
бъде модел на успешна личност в 
очите на учениците си и подготвен 
като ментор.

Във всяко училище трябва да се 
работи целенасочено за личностно-
то развитие на учениците и роди-
телите да са запознати с програма-
та  за това развитие. Учителите и 
родителите трябва да работят в 
синхрон с едни и същи инструменти 
при възпитанието на децата.  Само 
тогава децата ще израстват лично-
сти, които ще променят света към 
добро. А всички ние носим отговор-
ност за това. 

към лични постижения личности и на 
творческа и удовлетворяваща в про-
фесионален и материален аспект ра-
ботна среда за учителите.

В гимназията се работи по автор-
ска система на обучение и техника на 
учене. Профилите отговарят на 
съвременните потребности на ико-
номиката и бизнеса – профил Чужд 
език, профил Софтуерни и хардуерни 
науки и профил Предприемачество. 

Приоритетно направление е про-
грамата за личностно развитие, чрез 
която учениците формират лич-
ностни качества, възпитават харак-
тера си и усвояват ключови компе-
тентности. Придобиват 
Международни сертификати по биз-
нес и говорене пред публика.  Това оп-
ределя гимназията ни като училище 
за ключови компетентности. 

     Нашите преподаватели са висо-
коквалифицирани и обучени да бъдат 
ментори на своите ученици. Мен-
торската ни програма и програмата 
за личностно развитие дават въз-
можност за реализиране на личен 
план на развитие за всеки ученик на 
два етапа: от 8. до 10. клас и от 11. до 
12 клас. 

Приоритет в отношенията ни с 
учениците е искрената ни загриже-
ност за всеки от тях да бъде уверен, 
щастлив, успешен и добър човек. 

Много наши ученици са приети със 
100% стипендия в елитни универси-
тети. 

ЧОУ „Образователни технологии“ е 
лицензирано през 2010 г. Приори-
тетни направления са висока езикова 
култура, математика; креативна и 
състезателна математика; усилено 
изучаване на английски език с цел взи-
мане на Сертификати на Кеймбридж; 
втори чужд език от 5. клас – испански 
и немски език. От 5. клас функциони-
рат математическа паралелка и па-
ралелка по изобразително изкуство. 
Работим по  програма STEМ и автор-
ски порграми по дизайн мислене и лич-
ностно развитие. С учениците общу-
ваме чрез ненасилствена комуникация 
и комуникация на езика на доброде-
телите, с което формираме един чо-
вечен модел на поведение и общуване, 
който се предава от децата и към 
родителите. 

И когато говорим за частно обра-
зование, нека погледнем и към 
държавното. Какви промени е 
нужно да се направят?

В държавните училища учениците в 
клас са многократно над нормата за 
оптимална бройка от 12 до максимум 
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Десети клас е 
периодът, в 

който трябва да 
започне 

кариерното 
ориентиране с 

различни 
подходи



А
ко трябва да започнем най-задълбочено, нека анали-
зираме какво е „психология“. Заглавието в буквален 
превод идва от гръцките — душа, дух и наука. В съ-
временността думите „дух” и „душа” са останали 
по-скоро в полето на теологията и философията. 
Затова най-точно - психологията е научна дисципли-
на, изучаваща умствените процеси и поведението на 
хора или животни, като често прилага научния ме-

тод при лабораторни изследвания. Макар че психологическото познание 
обикновено се използва за оценка и третиране на проблеми с психиче-
ското здраве, то служи и за разбиране и разрешаване на проблеми от 
много други области – от образование до разкриване на криминални 
престъпления.
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Психология
материал на Борислав Борисов

Психологията е от този род 
науки, който не се влияе от 

националните особености на 
университетите, в които се 

преподава
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Психология
Какви предмети се изучават
Психологията е от този род науки, който не се влияе 
от националните особености на университетите, в 
които се преподава. С други думи – има голямо припо-
криване на учебните планове у нас и в чужбина, дори и в 
случаите, когато подредбата на отделните дисципли-
ни е малко по-различна. Традиционно обучението започ-
ва с исторически преглед на основните течения в пси-
хологическата наука. (Същото впрочем се прави и в 
други хуманитарни специалности – философия, кул-
турология, политология и т.н.)
След това се преминава към различните дялове на нау-
ката. При бакалавърските програми те са само очерта-
ни, без да се навлиза в твърде много детайли, докато в 
магистратурите обикновено се поставя акцент само 
върху 1-2, избрани от самите студенти. Сред конкрет-
ните предмети, които се изучават, са: народопсхихоло-
гия, психолингвистика, етика, история на психологията, 
логика, реторика и т.н. В българските университети 
понякога има и часове по чужд език, което по принцип не 
е практика в другите страни, но пък в никакъв случай 
не е минус.

Какви качества са необходими
Желаещите да завършат психология и да бъдат полез-
ни на своите фирми, учреждения, а и на обществото 
като цяло, трябва да са в състояние първо да сложат 
ред в собственият си живот.
Второ, в зависимост от професията, която изберат, 
психолозите ще трябва да се сблъскат с много неща 
– от двойки с проблемна връзка, през трудни ученици, 
до престъпници. Ако човек не е в състояние да не мисли 
за хорските проблеми след като свърши работа, то 
тази професия надали е подходяща за него. В най-лошия 
случай просто цялото натоварване може да се пренесе 
в личния живот и семейството на психолога, което ни 
връща към първа точка.
И накрая, няма как да не отбележим едно също очевид-
но, но много често пропускано условие: способността 
да преценявате хората и техните качества. Това е 
особено важно за тези, които ще се занимават с упра-
вление на човешки ресурси, но може да се каже за прак-
тически всички професии, свързани с психологията.

Психология в конкретика
Кого наричаме психолог? Това е професионален практи-
куващ и изследовател, участващ в дисциплината. Има 
различни видове психолози и те могат да бъдат класи-
фицирани като социални, поведенчески и когнитивни 
учени. Някои от тях се опитват да разберат ролята 
на психичните функции в индивидуалното и социално-
то поведение. Освен това други изследват физиоло-
гичните и биологичните процеси, които са в основата 
на когнитивните функции и поведения. Психолозите 
изследват поведението и психичните процеси, включи-
телно възприятие, познание, внимание, емоции, интели-
гентност, субективни преживявания, мотивация, функ-
циониране на мозъка и човешката личност. 
Интересите на психолозите се разпростират върху 
междуличностните отношения, психологическата 
устойчивост, устойчивостта на семейството и други 
области в социалната психология. Психолозите също 
разглеждат несъзнателния ум. Изследователските пси-
холози използват емпирични методи, за да направят 
извод за причинно-следствени и корелационни връзки 
между психосоциалните променливи. Някои, но не всич-
ки, клинични и консултативни психолози разчитат на 
символична интерпретация.
Докато психологическите знания често се прилагат за 
оценка и лечение на психични проблеми, те също са на-
сочени към разбиране и решаване на проблеми в няколко 
сфери на човешката дейност. Според много сведения, 
психологията в крайна сметка има за цел да бъде в пол-
за на обществото.

Методи на изследване в  
психологията
Психологията разполага с множество различни методи 
за изследване на човешката психика. Ето някои от ос-
новните:

 ■ Наблюдение
 ■ Беседа
 ■ Контролирани експерименти
 ■ Дългосрочно изучаване
 ■ Неврологични методи
 ■ Психологически тестове
 ■ Интервюта
 ■ Анкети
 ■ Компютърно моделиране

 Психологията е научна 
дисциплина, изучаваща 
умствените процеси и 

поведението на хора или 
животни
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България
Безспорен лидер в преподаването 
на психология у нас, според родно-
то образователно министерство, 
е Софийският университет. 
Най-старият вуз, който предлага 
обучение и в бакалавърска и в ма-
гистърска степен, винаги е на 
първо място. Но през последните 
години и Нов български универси-
тет все повече трупа точки и 
няма да е неочаквано, ако през 
следващата година измести пър-
венеца СУ и застане начело. Добро 
образование по психология има и в 
Пловдивския университет, който 
неизменно е част от първите 
три места. Надолу класацията е 
ясна, като всеки един универси-
тет, въпреки подреждането, има 
претенции, че е един от най-до-
брите, поради изключителните 
професионалисти, които препо-
дават във всяко едно учебно заве-
дение.

И все пак, нека не забравяме, че 
образованието освен преподава-
телите е и личен стимул, така че 
в който и университет да запи-
шете, много неща зависят и от 
вас. 

ТОП университети в България
Място Университет Град

1.
Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“

София

2. Нов български университет София

3.
Пловдивски университет  
„Паисий Хилендарски“

Пловдив, Смолян, 
Кърджали

4.
Великотърновски университет 
„Св. св. Кирил и Методий“

Велико Търново, 
Враца

5.
Югозападен университет  
„Неофит Рилски“

Благоевград

6.
Варненски свободен университет  
„Черноризец Храбър“

Варна, Смолян

7. Бургарски свободен университет Бургас

Източник: Рейтингова система на висшите училища в България 2020

По света
Както виждате, най-добрите дестинации за изучаване на специалността 
са САЩ и Великобритания. На първо място е Харвард, следван от Стан-
форд и Оксфорд. Все университети, доказали себе си през годините. Важно 
е обаче да споменем, че родината на съвременните течения в психология-
та – Германия – не присъства нито в класацията за света, нито в Европа. 
Това се дължи на различни фактори, но определено не означава, че Германия 
не е подходяща за учене на тази специалност – дори напротив. Но все пак 
класациите се измерват по различни показатели и както сме ви съветвали 
не веднъж – проверете всички образователни класации, но никога не си със-
тавяйте мнение само на база на тях. И все пак, представяме ви топ 10 уни-
верситета за изучаване на психология в света, както и в Европа.

ТОП 10 университета в света
Място Университет Страна

1. Harvard University САЩ

2. Stanford University САЩ

3. University of Oxford Великобритания

4. University of Cambridge Великобритания

5. University of California, Berkeley (UCB) САЩ

6.
University of California, Los Angeles 
(UCLA)

САЩ

7. Yale University САЩ

8. University of Michigan-Ann Arbor САЩ

9. Massachusetts Institute of  
Technology (MIT) САЩ

10. UCL Великобритания

Източник: QS Ranking 2021
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Реализация
Голямото мнозинство от психолозите работят в три области – кли-
ничната, консултативната и училищната психология, но възможности-
те за кариерна реализация не се изчерпват с това. Например – в бъдеще 
ще се търсят все повече нови специалисти по индустриалната и орга-
низационна психология. Това е така, защото новите практики в менидж-
мънта залагат много на оптималната мотивация на служителите. Пси-
холозите могат да се занимават и със социални дейности и интеграция 
на малцинствата – нещо, за което в България трябва да започне да се 
говори от добре образовани професионалисти.

А ако трябва да сме конкретни: възможност за реализация на длъжност-
та психолог в институциите и организациите, както следва: детски 
градини, начални и средни училища, гимназии и висши учебни заведения; 
в системата на правото; полицията и армията; в системата на здраве-
опазването като психолог и при наличие на допълнителна квалификация 
за длъжността клиничен психолог; в производствените предприятия; 
търговски фирми; финансови учреждения; рекламни бюра и агенции; в 
политически неправителствени организации и фондации; в частни ка-
бинети за психологични услуги; в научно-изследователски институции; 
психологични лаборатории и национални и международни проекти.

Напомняме ви и нещо, което не бива да забравяме - популярността на 
специалност Психология е нож с две остриета – конкуренцията на паза-
ра на труда също ще се засилва.

Психиатрията е колкото 
сродна, толкова и 

различна от 
психоанализата

В бъдеще ще се търсят все повече нови 
специалисти по индустриалната и 

организационна психология

Любопитно: Каква е 
разликата между  
психоанализа и  
психиатрия
Благодарение на филмите (най-вече 
американски) сме свикнали да виж-
даме психоаналитици. Те говорят 
сложно и бавно, с авторитетен 
тембър и накрая стигат до извода, 
че пациентът им е „пасивно агре-
сивен”. Така или иначе – това е сред 
най-желаните възможности за про-
фесионална реализация. Работата 
на психоаналитиците е отговорна 
и включва както индивидуални, 
така и групови (например семейни) 
консултации. Засега не е твърде 
популярна в България, но големият 
брой психолози, които не могат да 
си намерят работа по специал-
ността вероятно ще промени 
това в близките години. Единстве-
ното нещо, за което трябва да 
предупредим е, че най-успешните 
психоаналитици завършват и док-
торантура в тази област.
Психиатрията е колкото сродна, 
толкова и различна от психоанали-
зата. Много хора погрешно смятат 
психиатрите за психолози, но 
всъщност те завършват медицина 
и в последствие специализират 
психиатрия. Тоест – те са преди 
всичко лекари и се занимават с мно-
го тежки клинични случаи. Но и 
сходствата не са малко – много от 
учебните дисциплини, които изуча-
ват психолозите, рано или късно 
попадат и в програмата на психиа-
трите. За разлика от аналитици-
те, психиатрите могат да пред-
писват лекарства и да препращат 
към други лекари. Като стана дума 
за лекарства, най-разпространена-
та критика към психиатрите е 
именно прекомерното изписване на 
антидепресанти, някои от които 
могат да предизвикат зависи-
мости.



...
Елка Божкова: 
Трябва да различаваме безплодното 
лутане от градивното търсене

Елка Божкова 
е клиничен психолог и психотерапевт. Член на Асоциация „Българско пси-
хоаналитично пространство”. Работи в Александровска болница, про-
вежда обучения на психиатрични пациенти на тема „Тревожност” и „Ши-
зофрения”. През 2015 г. участва в стаж в три Дневни стационара в 
Париж, в които се прилагат постиженията на психоанализата в психиа-
тричното лечение. Автор на книгата „Истината за психичните боле-
сти” и преводач на книгата „Тялото” от френския психоаналитик Даниел 
Брьон.

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

Аз съм от хората с две специалности. Първият ми избор, Информатика 
в СУ „Св. Климент Охридски”, беше направен на 18 г. и се основаваше на сил-
ните ми страни дотогава - отличен успех от математическа гимназия и 
участия в олимпиади по математика, но и с поглед към навлизащите инфор-
мационни технологии. В края на 5-годишното обучение се оказа, че бизне-
сът не се интересува от мен и колегите ми - бяхме твърде далеч от прак-
тическото приложение на това, което сме учили (говоря за 90-те години 
на миналия век). Продължих като докторант и хоноруван асистент в кате-
драта по „Математическа логика и приложенията є”. През годините на док-
торантурата се родиха двете ми деца, което ме потопи в четене на ли-
тература за най-правилните начини за отглеждане на бебе. Темата ме 
грабна, а по-късно разбрах, че това е създадено във френската психоанали-
тична школа. И така стигнах до моя

Втори избор - психоанализата. Започнах обучение при известен психо-
терапевт, взех магистърска степен по „Клинична психология” и започнах ра-
бота в болница. Формирах се повече от 15 г. в три психотерапевтични 
школи. (Фромирането е повече от теоретично обучение - то включва също 
подлагане на психоанализа, работа под супервизия и др.) Завърших и специа-
лизация по „Клинична психология” в Медицински университет - София.  

Моите съвети към 
младите хора са 
да опитват и да 

проучват
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интервю на Десислава Пенчева



Повечето 
психични 

разстройства 
имат 

предпоставки в 
детството и 

започват в млада 
възраст

Добре е да 
отглеждаме 

децата си така, че 
те да станат 

уверени и 
работоспособни

Членувам в Асоциация „Българско 
психоаналитично пространство”.

Това лято реших да се включа в 
още едно структурирано обуче-
ние. С него не си поставям за цел да 
сменя работата си, а да я подпо-
магам, да тренирам мозъка си и да 
вървя в крак с новите предизвика-
телства на 21-ви век. (Последните 
две препоръчвам на всички, които 
са 50 +). Накратко, в свободното 
си време завърших „Basic” ниво по 
Дигитален маркетинг и смятам да 
продължа във „Fundamental”.

  
Много млади хора се лутат и 
трудно решават в кое поприще 
да се реализират. Посъветвай-
те ги как да открият силните 
си страни. 

Трябва да различаваме безплод-
ното лутане от градивното тър-
сене. Срещам млади хора, които се 

лутат и трудно вземат решение 
не защото няма как да открият 
силните си страни, а поради 
незрялост, късно порастване, 
свръхобгрижване от родителите, 
неизградена работоспособност, 
желание за бързи резултати без 
влагане на усилия. Ако училището, 
с неговото разнообразие от пред-
мети, не е било достатъчно за 
изясняване какво им се удава най-
добре и къде е насочено желанието 
им - университетите успяват да 
мотивират с описанието на про-
грамите си, Интернет предлага 
изобилие от информация, трудо-
вите борси показват какво се 
търси, курсовете и стажовете са 
многобройни. Има и психолози, кои-
то са профилирани в кариерното 
ориентиране и предлагат индиви-
дуални консултации.

Моите съвети към младите 
хора са да опитват и да проучват. 
Всяка работа (или учене) може да 
допринесе за изграждането на про-
фесионалната идентичност, а ако 
се окаже неподходяща, да се смени с 
друга. Но ако младият човек от-
хвърля всички идеи и по този начин 
се озовава в групата NEETs , според 
мен има нужда от професионална 
помощ от психотерапевт, психиа-
тър или от посещаване на програ-
ми за такива хора.  

Споделете вашите впечатления 
за психичното здраве на млади-
те хора в България. Какви са ос-
новните фактори в съвремен-
ното ни ежедневие, които 
водят до нервно-психически  
заболявания при младите хора 
и как те могат да бъдат  
избегнати или предотвратени с  
помощта на близките и  
обществото? 

Повечето психични разстрой-
ства имат предпоставки в дет-
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ството и започват в млада въз-
раст. Събитията от 
ежедневието могат да засилят 
тревожността, да допринесат за 
състояние на депресия или да от-
ключат психоза. Обществото, 
според мен, би трябвало да проя-
вява повече толерантност и да е 
в пъти по-информирано. Близките 
- да се доверяват в по-голяма 
степен на специалистите и да не 
се опитват да крият проблема. 
Хората да се подготвят за от-
глеждане на дете, например с кни-
гите на Франсоаз Долто и Патрик 
Деларош, които са издадени на 
български.

Популярното напоследък и носе-
що не малко позитиви учене в 
чужбина, как влияе на стреса 
при младите хора? Всеки ли 
може да се адаптира в чужда 
среда? Как младият човек 
трябва да се подготви за спра-
вяне с шока от културните раз-
личия и каква подкрепа трябва 
да получи преди и след замина-
ването? 

Подготовката за автоном-
ност и самостоятелно функцио-
ниране започва от най-ранна дет-
ска възраст. Отделянето от 
майката е процес, който минава 
през своите кризисни моменти: 
прерязване на пъпната връв, от-
биване, тръгване на детска гра-
дина, принадлежност към група от 
връстници, бунт срещу родител-
ските авторитети в юно-
шеството, „напускане на гнездо-
то”. Във всеки от тези моменти 
развитието може да „забуксува” и 
по този начин прагът на уязви-
мост към стресогенни събития, 
свързани с промяна и раздяла, да е 
много нисък. Обратно, при правил-
но развитие младият човек би 
трябвало да приеме спокойно пре-
местването, особено в държава 
от Европейския съюз, където кул-
турните различия не би трябвало 
да предизвикат шок. За такава 
стъпка младите са подготвени 
- те израстват с английски език и 
музика, гледат видеоклипове и 
следват инфлуенсъри от други 
държави, ходят на екскурзии и ла-
гери. По-специален е случаят, ако 
някой реши да замине в тотали-
тарна държава или в страна с 
много различна религия, там вече 
рискът е по-голям.



регулирани по никакъв начин, освен 
от собствените си устави, но все 
пак в тях човек става по подгот-
вен да седне срещу пациента. Но... 
не го прави, търси относително 
здрави „клиенти”. А многобройните 
пациенти с психични разстрой-
ства в България остават на прак-
тика без психологична помощ и 
разчитат само на лекарства.

Не бих искала всичко това да се 
приема като обезкуражаване на 
бъдещите колеги, напротив - има 
голямо поле за работа (особено и 
заради Ковид кризата), и с подхо-
дяща комбинация между обучения, 
стажове и доброволчество, човек 
може да се формира като компе-
тентен клиничен психолог.

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

Професията ми изисква позна-
ване на себе си, устойчивост на 
конфронтация със запазване на до-
брия тон, способност за поставя-
не на граници, неподатливост на 
изкушения, съблазни и заплахи, про-
зорливост, издържливост на голя-
мо психично натоварване и дълги 
часове работа. Всички тези ка-
чества се изграждат в процеса на 
професионално формиране, не се 
очаква човек да е роден с тях.

Трудно е да понасяш страда-
нието на хората с тежки психични 
разстройства, да влагаш усилия, 
когато напредъкът е минимален и 
се постига много бавно. Трудно е 
да се обясни на обществото защо 
трябва да говорим повече за ши-
зофренията, вместо да търпим 
късните ú последици.

Разкажете за подкрепящите  
организации и психологични  
центрове, с които работите? 

Извън Александровска болница 
и кабинета си, работя само с една 
организация - сдружение „СПОК”, по 
проекта „L.I.K.E. – инвестициите в 
живота са ключ към заетостта”. В 
рамките на този проект в центъ-
ра на София функционира младежка 
къща „Скритите лайкове”, където 
млади неучещи и неработещи хора 
участват в групови занимания - 
обучения, спорт, арттерапия и др., 
и получават психологична помощ и 
подготовка за включване в пазара 
на труда.

Добре е да отглеждаме децата 
си така, че те да станат уверени 
и работоспособни. В западните 
университети от тях ще се очак-
ва да учат интензивно, а не да се 
оплакват, че им е трудно и да се 
борят с комплексите си. Защо каз-
вам „интензивно”? Моята дъщеря 
завърши Софтуерно инженерство 
в Англия; след първата година тя 
знаеше много повече, отколкото аз 
научих за 5 г. следване в България 
(без да пренебрегваме развитието 
на технологиите през това време).

Разкажете за образованието си. 
Мислите ли, че образованието в 
специалността Клинична психо-
логия в България е конкурентно 
на световните стандарти?

Моето формиране се дължи 
най-вече на психотерапевтичните 
школи и непрестанните разговори 
с психичноболни, донякъде на баз-
исната ми специалност „Логика” и 
най-малко на Югозападния универ-
ситет, където станах магистър 
по „Клинична психология”. Стажът 
в Париж - теоретичен и в три 
дневни стационара, ми даде 
по-широк поглед и възможност за 
сравнение. Аз самата съм водила 

стажове на студенти по „Кли-
нична психология” от СУ и 

НБУ и имам поглед и 
върху тяхното обуче-

ние. Не сме на конку-
рентно ниво спрямо 
световните стан-
дарти, но и те 
имат своите зали-
тания в грешни 
посоки. За 20 г. 
работа в психиа-
трична клиника 
видях не една и 
две психологич-
ни или психо-
аналитични 
теории да ка-
тастрофират 
в страданието 
на пациента и 

да се оказват 
безсилни. 

Ако трябва да об-
общим, положението е 
следното: в университе-
тите обучението е не-
достатъчно, изостана-
ло и далеч от 
практиката. Психоте-
рапевтичните школи не 
са регламентирани и 
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Моите съвети към 
младите хора са 
да опитват и да 

проучват
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еб дизайнът се отнася до дизайна на уеб-
сайтове, които се показват в интернет. 
Обикновено се отнася до аспектите на 
потребителското изживяване при раз-
работването на уебсайтове, а не до раз-
работката на софтуер. Уеб дизайн преди 
беше фокусиран върху проектирането 

на уебсайтове за настолни браузъри; от средата на 
2010-те обаче дизайнът за браузъри за мобилни ус-
тройства и таблети става все по-важен.
Уеб дизайнерът работи върху външния вид, оформле-
нието и в някои случаи съдържанието на уебсайт. 
Външният вид, например, се отнася до използваните 
цветове, шрифт и изображения. Оформлението се от-
нася до това как информацията е структурирана и ка-
тегоризирана. Добрият уеб дизайн е лесен за използва-
не, естетически приятен и отговаря на 
потребителската група и марката на уебсайта. Много 
уеб страници са проектирани с акцент върху просто-
тата, така че не се появява чужда информация и функ-
ционалност, които биха могли да разсеят или объркат 
потребителите.
 

WEB dEsign
Материал на Кристина Пенчева
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Добрият уеб 
дизайн е лесен за 

използване, 
естетически 
приятен и 

отговаря на 
потребителската 
група и марката 

на уебсайта 
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Какво трябва да 
направите, за  
да станете  
уеб дизайнер?
Не винаги се нуждаете от квалифи-
кация, за да станете уеб дизайнер. 
Въпреки това, повечето дизайнери 
имат опит в други видове дизайн 
или са преминали известно обуче-
ние по уеб дизайн.

Ще трябва да покажете доказа-
телства за вашите творчески и 
технически умения, обикновено под 
формата на DVD или „живи“ уебсай-
тове, върху които сте работили. 
Можете да получите тези доказа-
телства от колеж, платена работа 
или стаж.

Ще ви трябват добри работни по-
знания по HTML и опит в писането 
на уеб страници в комбинация от 
кодове. Може да бъде полезно, ако 
имате работни познания за някои 
от следните инструменти за про-
ектиране и програмиране:

 ■ Dreamweaver и Photoshop
 ■ CSS
 ■ Javascript

Защо да учите  
web design
Ако сте артист, който вродено 
търси визуални решения на дизай-
нерски проблеми и също се наслаж-
давате на уеб технологиите, кари-
ерата в уеб дизайна може да е най 
-доброто от двата свята. Уеб ди-
зайнът ви позволява не само да раз-
творите творческите си крила, но 
и да сте в крак с най-новите тех-
нологии и стандарти.

Първо, ще трябва да изпълните 
евентуалните изисквания за обра-
зование. Работните места за про-
ектиране на начално ниво обикно-
вено изискват сертификат или 
университетска степен, заедно с 
известен опит и мостри на рабо-
та.

Какво се изучава
Основи на уеб  
технологиите – web 
3.0, CSS3, HTML5, PHP, 
mySQL, JavaScript, jQuery

Проектиране и  
оценка на  
потребителски  
интерфейси

Front-end и Back-end 
програмиране

Изучаване и изграждане 
на графичен дизайн за уеб

Проектиране и  
разработка на уеб 
приложения

Проектиране на  
уеб услуги и интерфейси

Разработка на  
мобилни приложения

Проектиране и  
разработка на  
компютърни игри

Социално-мрежови анализ
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Обучението е 
съчетание на 

теоретична подготовка 
с практическа

Уеб дизайнерите 
обикновено трябва да 
познават HTML, CSS и 

JavaScript
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Web design в България
Специалността уеб дизайн в България се предлага под фор-
мата и на бакалавърска и на магистърска програма, с продъл-
жителност съответно по 4 години и 1 година. Обучението е 
съчетание на теоретична подготовка с практическа (с вклю-
чен стаж). Университети, които предлагат бакалавърска 
програма в България, са: Нов български университет; Бурга-
ски свободен университет; Пловдивски университет „Паи-
сий Хилендарски“. 

Магистърски програми се предлагат в: Технически универси-
тет – София; Варненски свободен университет; други. 

Web design в чужбина
Бакалавър по уеб дизайн обикновено отнема около три или 
четири години (според страната, в която се обучавате) или 
120 кредита, за да се завърши. Записването на задочна про-
грама може да удължи вашата степен; натовареният график 
на работещ професионалист обаче може да поеме само нато-
варване на курсове на задочно обучение. Много онлайн степе-
ни имат ускорени опции за форматиране, които позволяват 
на студентите да завършат степен само за две години. 
Стажът може да увеличи времето, което ви е нужно, за да 
придобиете степента си за уеб дизайн.

Топ  10 университети в Европа
Място Университет Държава Резултат

1. Royal College of Art Великобритания 99.6

2. University of Arts London Великобритания 95

3. Politecnico di Milano Италия 84.1

4. Aalto University Финландия 82.9

5. The Glasgow School of Art Великобритания 82.3

6. Delft University of Technology Нидерландия 80.5

7. Design Academy Eindhoven Нидерландия 80

8. Goldsmiths, University of London Великобритания 76.9

9. Konstfack University of Arts, Crafts and Design Швеция 74.8

10. The Royal Danish Academy of Fine Arts (KADK) Дания 74.6

Източник: QS World University Rankings 2021
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Кариерна реализация
Бизнес и комуникативните умения са незаменими. Като 
уеб дизайнер ще работите с клиенти, уеб разработчи-
ци и маркетингови отдели. Така че, за да бъдете успеш-
ни, ще трябва да формулирате ефективно своята ди-
зайнерска визия.

След като имате подходящ опит, ще бъдете настрое-
ни да се насладите на някои сериозни предимства:

Подхранвайте творческата си страна. От графи-
ки до цветови схеми, работата по проектиране 
на уебсайтове ви позволява да използвате худо-
жествени умения в ежедневната си работа. Ако 

имате отличен естетически усет и сте ориенти-
рани към детайлите в подхода си към дизайна, тогава 

уеб дизайнът може да е подходящ. Освен това дизайне-
рите, които работят за агенции, рядко се отегчават, 
защото повечето проекти изискват нещо ново.

Работите в мрежата. Кой не обича интернет? Да 
бъдеш уеб дизайнер ви позволява не само да рабо-
тите с уебсайтове всеки ден, но и да оформяте 
начина, по който хората взаимодействат с мре-

жата. Освен това в наши дни първото впечатле-
ние на клиента за дадена компания често е чрез ней-

ния уебсайт, а не чрез печатни материали като 
визитни картички или маркетингови съобщения. Рабо-
тата с мрежата като ваш носител ви позволява да 
окажете голямо влияние върху марката на компанията. 
Мрежата винаги е вълнуваща, защото индустрията се 
променя често - най-добрите практики се появяват и 
се настройват, тенденциите се задържат и техноло-
гиите се актуализират.

Използвайте сложни технологии. Ако обичате да 
използвате компютри и софтуер за проектиране, 
тогава задачите за уеб дизайнера ще предоста-
вят възможност за това. И няма да ви омръзне да 

работите само със софтуер за проектиране, за-
щото уеб дизайнерите обикновено трябва да по-

знават HTML, CSS и JavaScript.

Бъдете независими. Въпреки че много дизайнери 
работят вътрешно за големи организации или са 
част от персонала на дизайнерска фирма, има и 
много възможности да работите за себе си. Са-

мостоятелната заетост ви позволява да избира-
те с какви клиенти искате да работите, да задава-

те тарифите и работното си време, да се 
специализирате в уебсайтове за определена бизнес ин-
дустрия и да усъвършенствате своите бизнес и марке-
тингови умения.

Работете в развиваща се индустрия. Всяка компа-
ния се нуждае от уебсайт и иска да го поддържа 
актуален, което предизвиква голямо търсене за 
уеб дизайнерите и разработчиците. Бюрото по 

трудова статистика на САЩ в настоящия си На-
ръчник за професионални перспективи посочва, че 

заетостта за уеб разработчици, включени в по-голяма-
та категория уеб дизайнери, се очаква да нарасне с 13 % 
до 2026 г., което е много по-бързо от средното за всич-
ки професии.

1

2

3

4

5

Топ 5 университети в САЩ
Място Университет Резултат

1.
Parsons School of 
Design at The New 
School

92.7

2. Rode Island School of 
Design (RISD) 90.6

3. Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) 85

4. School of the Art 
Institute of Chicago 82.8

5. Pratt Institute 82.3

Източник: QS World University Rankings 2021

Tоп университети в Азия
Място Университет Резултат

1. Tongji University 78.8

2. The Hong Kong 
Polytechnic University 74.9

3. Tsinghua University 74.1

4. Central Academy of 
Fine Arts (CAFA) 72.9

5. National University of 
Singapore (NUS) 71.9

Източник: QS World University Rankings 2021
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...
Лилия Гатева: 
Дизайнът винаги се изменя 
и следва напредъкът на  
човечеството

Лилия Гатева 
в завършила първо бакалавър и после магистратура -  

Интериорен дизайн. Впоследствие е осъзнала, че графичният дизайн ви-
наги я е притеглял към себе си и записава Графичен дизайн.

Работила е като основен дизайнер за Renault, Dacia и Nissan. В момен-
та се занимава със стартъп–а Daye, където работи освен за клиен-

тите на бранда, равенство в здравните права и за намаляване на 
отпечатъка върху планетата.  
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30 интервю на Борислав Борисов

Здравей, можем ли да обясним каква е точно  
работата на графичния дизайнер?

Графичният дизайн има много разновидности, в зави-
симост от сферата на работа. Много графични дизайне-
ри са и илюстратори, има такива, които се развиват в 
UI/UX, други са с фокус върху брандинг. Моето обобщение 
би било, че графичният дизайнер визуализира послание-
то, целта и мисията на определен бранд по най-добрия 
начин, за да постигне определен резултат.

Какви качества трябва да притежава човек,  
който иска да е графичен дизайнер?

Не всеки графичен дизайнер трябва да може да ри-
сува. Преди това беше основата, върху която стъп-
вахме. Но в днешно време, за да си уеб или дизайнер на 
интерфейси, не е задължително да можеш да рисуваш. 
Разбира се, трябва да имаш определено ниво на есте-
тика и познания за основните похвати. За мен най-ва-
жно е търпението, защото нещата много рядко са 
перфектни от първия път, колкото и да ни се иска да 
е обратното. В дизайнът, за мен, няма его и винаги 
има някой по-добър от теб. По-добре е да се учиш от 
хората около теб, отколкото да се биеш в гърдите. 
От това следва и фактът, че дизайнът винаги се из-
меня и следва напредъкът на човечеството. Затова и 
голям част от графичният дизайн е в полза на консу-
маторството.



сп
ец

иа
лн

ос
т 

на
 ф

ок
ус

31

Nissan. Огромен обем работа и 
много дълги работни дни, но чув-
ството да виждаш добре свърше-
ната си работа навсякъде около 
теб е незаменимо. В допълнение на 
тези три бранда и другите 6-7 в 
агенцията, през 2020 г. станах 
част от екипа на Levoit Bulgaria. 
Успяхме да установим бранда на 
нашия пазар, като освен дизайн на 
локален уебсайт, допълнителни 
изображения и цялостен art 
direction, аз отговарях и за кампа-
ниите на бранда в социалните 
мрежи. Стартиращата кампания 
беше с голям успех, а сега можем да 
се целим по-високо. Последната 
стъпка, която направих - да оста-
вя работата в рекламните аген-
ции и да премина към стартъп, е 
още едно много значимо за мен съ-
битие. Рекламата е забавна, но 
много ми тежеше, че подкрепям 
непрестанното консуматорство. 
В Daye работим освен за клиенти-
те на бранда, равенство в здрав-
ните права и за намаляване на от-
печатъка върху планетата. Не съм 
си и мечтала за такова работно 
място! Дизайнът може да има мно-
го силен и емоционален отпеча-
тък.

До колко важно е образование-
то? Все пак това е само една 
програма, на която се работи.

Важно е да се научат базовите 
принципи в изкуството. Няма да 
рисувате като Рембранд, но и ни-
кога не знаете от къде ще се 
вдъхновите. Стиловете са важни, 
за да намерите своя. Но отново 
зависи в коя сфера ще се развива-
те. В момента се търсят ужасно 
много UX специалист, за които 
тепърва ще се развиват курсове в 
държавните институции. В част-
ните центрове и академии има 
обучения, но аз бих заложила на 
лична подготовка и стаж. 
Най-много се учи в процеса на ра-
бота. Въпреки всичко, не бих про-
пуснала образованието. Създават 
се принципи, важни запознанства 
и винаги има какво да научите. В 
дигиталните среди всичко се про-
меня, а дизайнът вече е предимно 
обърнат натам, затова трябва да 
приемете, че винаги ще трябва да 
научите нещо ново. За себе си от-
крих доста големи пропуски от 
другата страна на монетата - 
маркетинга. Затова миналата го-
дина заложих на доста интензив-
но и всеобхватно обучение, което 

Как реши да станеш графичен 
дизайнер? Какво те провокира?

Първият ми бакалавър и послед-
вала магистратура са Интерио-
рен дизайн. Бях решила, че ще се 
развивам в тази сфера, но докато 
живеех в Щатите все повече архи-
тектурни фирми ме наемаха за 
брандинг на сградите си. Впослед-
ствие осъзнах, че графичният ди-
зайн винаги ме е притеглял към 
себе си повече и ми доставя по-го-
лямо удоволствие да работя над 
всичко свързано с това. Няма мо-
мент, в който да съм съжалявала, 
че избрах графичния дизайн пред 
интериорния.

Разкажи ни за някой твой голям 
проект, с който се гордееш?

Ще ми е трудно да избера един 
проект. Всяка стъпка в кариерния 
ми път надгражда предишната и 
съм горда с всички малки стъпчици. 
Може би много се гордея със себе 
си, че около година и половина бях 
основен дизайнер за Renault, Dacia и 

минава през всяка част на диги-
талния маркетинг. Вече имам че-
тири висши, така че съм послед-
ният човек, който ще каже, че 
няма нужда от образование.

Как да познаем добрия графичен 
дизайнер? Пазарът предлага го-
лям избор.

Всеки бизнес има нужда от раз-
личен човек и специалист. Най-до-
брият начин, който и аз, и фирми-
те, с които съм работила 
използват, е задача. Целта на за-
дачата е да тества уменията на 
дизайнера, от които има нужда 
конкретният бизнес. Дали ще е 
стратегия и визуализации за со-
циалните мрежи, или landing page 
за определена кампания, винаги си 
проличава дали човекът може да 
свърши работата.

От къде един графичен дизайнер 
черпи вдъхновение?

Лично аз, от хората около мен. 
Щастливка съм, че приятелите ми 
са много ерудирани, космополитни 
и виждат извън собствения си ба-
лон. В момента работя над три 
проекта, които са стартирали от 
идея по време на разговор. Поня-
кога мога да се вдъхновя от 
най-безумното нещо. Когато мо-
зъкът изключи, идеите могат да 
влетят стремглаво. 

Какво правиш в ситуации, в кои-
то трябва проектът да е готов 
веднага, а нямаш идеи?

Не ми се е случвало да нямам 
идеи. Ако някой ми говори за нещо, 
мозъкът ми директно започва да 
го визуализира. Когато ми е труд-
но с някакъв криейтив, просто си 
правя проучване за пазара, конку-
ренти, разглеждам подобни случаи 
и опитвам да дам най-доброто от 
себе си за времето, с което раз-
плагам.

Много младежи се чудят дали да 
запишат Графичен дизайн.  
Какво би ги посъветвала?

Мога да кажа единствено - ДА!!!

По-добре е да 
се учиш от 

хората около 
теб, отколкото 
да се биеш в 

гърдите



П
реминавайки през историята на света и инженерните процеси, ще открием, че още древните 
гърци използвали инженерството главно за защита на своите градове. По-късно ще видим 
създадени различни военни укрепления, поради настъпилия технологичен напредък, свързан с 
военното инженерство. Ще преминем и през Индустриалната революция, по време на която 
са създадени много предшественици на днешните технологични изобретения. По това време 
вече съществува и професията инженер, а в наши дни инженерната професия се разделя на 

най-различни специални дисциплини.
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Биомедицинско  
инженерство 
Път към подобряването на човешкото здраве
материал на Гергана Петкова

Въпреки тези исторически спомени, не можем с точност да кажем кога 
е създадено инженерството, тъй като от край време съществуват хора, 
които са любопитни, анализират и изобретяват неща, или такива, кои-
то имат желанието да променят света, защото инженерството е част 
именно от този процес.

Общото между всички инженерни дисциплини е, че след изучаването 
им хората могат да разрешават различни проблеми и да подобряват на-
чина на живот.

Инженерните технологии достигат своето развитие и до сферата 
на здравеопазването.  Появява се Биомедицинското инженерство  - дис-
циплина, свързана с инженерството, биологичните и медицинските науки. 
Биомедицинското инженерство се фокусира върху методите, които по-
добряват човешкото здраве – от диагностика и системи за наблюдение, 
до създаването на имплантирани устройства и устройства за физическа 
терапия.

Биомедицинските инженери са хората, които ни предоставят все 
по-удобни и усъвършенствани средства за лечение. Тези, които изберат 
да се потопят в изучаването на тази сложна наука, ще могат след това 
да комбинират своите придобити умения, за да създават и произвеждат 
все по-добри и иновативни  продукти за здравната индустрия.

Малко повече за  
биомедицинското  
инженерство

Биомедицинското инженер-
ство проправя път на инженери-
те и медицинските специалисти, 
за да могат заедно да се заемат с 
решаването на неотложни здрав-
ни проблеми. През втората поло-
вина на 20-ти век проектирането 
на медицински устройства става 
все по-често. Открито е, че ДНК 
е двойна спирала, създадени са ко-
ронарния стент, първата изкуст-
вена сърдечна клапа и други без-
ценни нововъведения.

Биомедицинското инженер-
ство се различава от биотехноло-
гиите. В областта на биотехно-
логиите усилено се изучава 
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Биомедицинско  
инженерство 
Път към подобряването на човешкото здраве

Биомедицинското инженерство 
се фокусира върху методите, 
които подобряват човешкото 

здраве – от диагностика и 
системи за наблюдение, до 

създаването на имплантирани 
устройства и устройства за 

физическа терапия

биология, докато при биомедицинското инженерство 
е необходимо доброто владеене и на математика.  
Биотехнологиите обхващат теми като молекулярна 
биология, генно инженерство, биохимия, култура на 
животински клетки и тъкани, имунология, микробио-
логия и други, а  биомедицинското инженерство е 
свързано със създаването на биоинструментите, 
биоматериали и въобще биомедицинската техноло-
гия.

Университети и специализация
Първите катедри по биомедицинско инженерство 

са създадени през 60-те години на миналия век в Уни-
верситета на Вирджиния, Университета Case Western 
Reserve, Университета Джон Хопкинс и Университета 
Дюк. Университетите и до днес предлагат обучение 
по биомедицинско инженерство. Създадени са и 
най-различни програми и проекти, като основният 
стремеж е подобряването на човешкото здраве чрез 
изучаване, анализиране и разработване на нови тех-
нологии.

Един от много примери за успешна отборна рабо-
та е екипът на Innerva, съставен именно от студенти 
на Инженерното училище Johns Hopkins University, кой-
то е награден през 2021 г. с 10 000 долара „Cure it!“ 
Студентска награда на Lemelson-MIT за работата им, 
свързана с уврежданията на периферните нерви. Ра-
ботейки в тандем, Брус Енцман, Майкъл Лан и Ансън 
Джоу откриват начин как да бъдат възстановени 
функционалните нерви, като същевременно пре- 
дотвратяват образуването на болезнени нервни тумо-
ри или невроми. Ансън Чжоу е студент по биомеди-
цинско инженерство, Майкъл Лан изучава 
биомедицинско инженерство с акцент върху трансла-
ционното клетъчно и тъканно инженерство, а Брус 
Енцман изучава материалознание и инженерство на 
биоматериали.
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 Едни от най-добрите университети в света, 
предлагащи обучение по биомедицинско инженерство 
или включващи курсове по специалността, са тези в 
САЩ:

 ■ Johns Hopkins University (Whiting)
 ■ Emory University-Georgia Institute of Technology.
 ■ Duke University (Pratt)
 ■ Massachusetts Institute of Technology.
 ■ University of California--San Diego (Jacobs)
 ■ Stanford University.
 ■ University of California--Berkeley.
 ■ University of Pennsylvania.

Топ 5 университети по инженерство  
и технологии в света, според  
класацията на QS World University Rankings, са: 

 ■ Massachusetts Institute of Technology (MIT) (САЩ)
 ■ Stanford University (САЩ)
 ■ University of Cambridge (Великобритания) 
 ■ ETH Zurich - Swiss Federal Institute 
of Technology ( Швейцария)

 ■ Nanyang Technological University, 
Singapore (NTU) (Сингапур).

Топ 5 университети по медицина в света, спо-
ред QS World University Rankings, са: 

 ■ Harvard University (САЩ)
 ■ University of Oxford (Великобритания)
 ■ Stanford University (САЩ) 
 ■ University of Cambridge (Великобритяания)
 ■ Johns Hopkins University (САЩ). 

Тези университети предлагат и биомедицински, био-
инженерни и инженерни науки.

Студентите, които ще изучават биомедицинско 
инженерство, ще се научат как да разрешават 
най-различни проблеми в медицината. Тази задача оба-
че никак не е лесна! Студентите ще изучават биоло-
гия заедно с инженерство, за да могат след време ус-
пешно да проектират различни медицински изделия. 

Студентите по биомедицинско инженерство мо-
гат да очакват първата или две години от изучаване-
то на специалността да имат въвеждащи часове по 
математика, биология, инженерство, химия и физика. 
По-късно могат да решат и да специализират в даде-
на област на биомедицинското инженерство, като на-
пример в биомеханика или регенеративна медицина.

Ако искат да станат истински специалисти, сту-
дентите трябва да се научат да работят в екипи. За 
да завършат успешно образованието си, вероятно ще 
трябва да разработят проекти, да измислят решение 
на даден проблем, както и да проектират даден меди-
цински продукт. Предвид интердисциплинарните из-
исквания на биомедицинското инженерство, тези спе-
циалности са оборудвани да следват висши степени, 
като някои опции са инженерство, наука, право и меди-
цина.

Освен изучаването на медицина, биология, химия и 
други биологични науки, както и инженерни такива, в 
някои университети в България се предлага 
по-конкретно и биомедицинското инженерство. В Тех-
ническия университет обучението на бакалаври по 
специалността Електроника има и модул Биомедицин-
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ско инженерство. В ХТМУ (Химико-
технологичен и металургичен уни-
верситет) специалността също 
се предлага, като обучението цели 
цялостна подготовка в области, 
които комбинират инженерното 
образование с диагностика и мо-
ниторинга в медицинската прак-
тика. Тези, които завършат ОКС 
Бакалавър могат да продължат 
образованието си в предлаганите  
магистърски програми към ХТМУ 
или в магистърски програми на 
други български или европейски 
университети. В други универси-
тети се предлагат и различни 
обучения по биоинженерство, кле-
тъчно и генно инженерство.

Кариера и реализация
Има много възможности за рас-

теж и напредък в тази област, 
което създава вълнуващи възмож-
ности за студентите, търсещи 
кариера в сферите на здравеопаз-
ването и инженерството. Завър-
шилите биомедицинско инженер-
ство могат да прилагат знанията 
и уменията си, за да отидат и да 
работят в различни организации, 
които се занимават с научни дей-

ности. Те могат да станат произ-
водители на медицинско оборуд-
ване, софтуерни инженери, които 
се занимават с разработването 
на компютърни програми, използ-
вани за различни медицински при-
ложения, могат да бъдат и лекари, 
да проверяват качеството на ме-
дицинските продукти, да рабо-
тят с регулаторни агенции и в 
много други области на здравео-
пазването.

Бъдещето на  
професията

Бъдещето на професията е 
бляскаво и някак чудновато! Имай-
ки предвид актуалните теми за 
здравето и продължителността 
на живота, медицинските направ-
ления в комбинация с инженерните 
са и ще стават все по-предпочи-
тани. Истината е, че биомедицин-
ското инженерство може да про-
мени значително живота ни в 
близките години. Ако до преди 
време е било събитие създаване-
то на сърдечен стимулатор, кой-
то поддържа сърдечния ритъм на 
сърцето, то в нашите бъдещи дни 

е възможно да станем свидетели 
на изключителни медицински от-
крития. Биомедицинските инже-
нери са причината за възникване-
то на зъбните имплати, 
протезите и на всички други ви-
дове машини и познати медицин-
ски устройства. Изследователи-
те продължават усилено да 
търсят нови начини за подобря-
ването на живота. В бъдеще ве-
роятно ще станем свидетели на 
създаването на микромехурчета, 
предназначени за селективно дос-
тавяне на лекарства или на прин-
тирането и поставяне на изкуст-
вени органи, с идеята да се 
помогне на пациенти, чакащи тъ-
кани и органи. Едно  е сигурно - бъ-
дещето на биомедицинското ин-
женерство ще бъде изпълнено с 
иновации!

В областта на 
биотехнологиите 

усилено се изучава 
биология, докато 

при 
биомедицинското 

инженерство е 
необходимо 

доброто владеене и 
на математика
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материал на Юлия Кошаревска

КаК УНивЕрсиТЕТиТЕ във  
ВелиКОБритаНия  
сЕ справяТ с паНДЕМияТа

Всички тези промени се отразиха и на университети-
те, които бързо се адаптираха към новия начин на жи-
вот. В началото на пандемията университетите пре-
минаха на онлайн обучение, а когато правилата във 
Великобритания го позволиха, много висши учебни заве-
дения предложиха хибридно обучение на студентите си 
- лекции, които по принцип се посещават от много хора 
се провеждаха онлайн, а за по-малките семинари сту-
дентите имаха право да изберат дали предпочитат да 
присъстват на живо или онлайн.

В момента университетите се готвят новата учебна 
година да започне изцяло присъствено, но ще продъл-
жат да следят препоръките на експерти, както и това 
как се развива епидемичната обстановка в техния ра-
йон, и при необходимост отново ще се мине на дистан-
ционно или хибридно обучение.

36
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Ж
ивотът във Великобритания се промени след началото на пандемията и из-
глежда, че някои от тези промени ще останат за по-дълго.

Например по-голямата част от хората, работещи в офиси, започнаха да 
работят от вкъщи от самото начало на пандемията. Някои занесоха слу-
жебните си монитори вкъщи, други получиха допълнителни средстава от 
компаниите, за да закупят всичко необходимо за оборудването на домаш-

ния офис.
Едва ли скоро всички тези работници ще се завърнат в офисите - всички видяха, че работата 

от вкъщи също е продуктивна и пести време и стрес от пътуване до центровете на големите 
градове. Някои фирми вече говорят за въвеждането на изискване служителите да присъстват 
физически в офисите само по един или два дни седмично след края на пандемията. Други са закри-
ли физическите си офиси и официално са преминали изцяло на работа от вкъщи.

Университетите се 
готвят новата учебна 

година да започне 
изцяло присъствено, 
но ще продължат да 

следят препоръките на 
експерти
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И някои служители на  
университетите ще работят от вкъщи
Пандемията промени начина на работа на милиони офис 
работници, включително и тези, работещи в универси-
тетите. Голяма част от тях нямат пряк контакт със 
студентите - от HR специалисти, през счетоводители 
и много други функции, необходими за гладкото проти-
чане на учебния процес. Остава да разберем дали уни-
верситетите ще изискат и от тях да се върнат в кам-
пусите поне за няколко дни седмично, за да са по-близо 
до студентите.

Какво означава това за  
международните студенти? 
Няма промяна в начина на кандидатстване на междуна-
родни студени или това как се преглеждат техните 
кандидатури. 

За да помогнат на международните си студенти, много 
университети покриват разходите за карантина в хо-
тел на пристигащи от страни от червения списък, как-
то и за тестовете, които всички пристигащи в стра-
ната трябва да направят.

Това улеснява много студенти, които иначе не биха мог-
ли да си позволят да пътуват до Великобритания, за да 
започнат или продължат следването си.

И международните студенти  
могат да се ваксинират безплатно
Международните студенти във Великобритания също 
могат да получат безплатна ваксинация срещу корона-
вирус. По-голямата част от населението вече е вакси-
нирана с две дози. Това помогна изключително много при 
последната вълна от Делта варианта - въпреки ог-
ромния брой заразени, хората, които се наложи да бъдат 
приети в болница, бяха значително по-малко.

Тъй като младите хора бяха последната група за вакси-
нация, все още не всички студенти са ваксинирани. Бро-
ят им обаче непрекъснато расте и вече дори и 16-го-
дишните имат право да се ваксинират.

За да успеят учебните заведения по-бързо да се върнат 
към изцяло присъствено обучение е важно всички сту-
денти и преподаватели да бъдат ваксинирани. За да 
стане това по-бързо, някои университети дори обявиха 
томбола с парични награди за случайно избрани ваксини-
рани студенти. 

Носенето на маски
От 19 юли носенето на маски на публични места в Ан-
глия вече не е задължително. Тази промяна беше част от 
новите правилата, станали възможни благодарение на 
високия процент ваксинирани.

Въпреки това много хора все още предпочитат да но-
сят маски на обществени места, за да предпазят себе 
си и околните. Носенето на маски в повечето универси-
тети също остава препоръчително, включително и по 
време на лекции.

Това ще намали разпространението на вируса и шанса 
цели университети отново да трябва да минат на он-
лайн обучение, в случай на повишение на броя заразени.

Подкрепа на работното място за  
абсолвенти и настоящи студенти
Абсолвентите от повечето университети могат да се 
възползват от ресурсите за кариерно развитие на тех-
ните ВУЗ-ове няколко години след дипломирането си. 
Често университетите организират и събития, които 
позволяват на абсолвентите да се запознаят с други 
възпитаници на учебното заведение или да присъстват 
на различни лекции.

По време на пандемията начинът, по който тези съби-
тия се провеждат, се промени и повечето от тях пре-
минаха онлайн. Тази промяна носи със себе си своите 
плюсове и минуси - от една страна, импровизираните 
разговори с присъстващи на събитието стават малко 
по-трудни, но от друга, по този начин събитията ста-
ват достъпни до много повече хора, независимо от 
това къде по света се намират.

Университетите често организират и стажове за на-
стоящите си студенти в компании във Великобритания 
или в чужбина. За да не спират тези възможности за 
развитие по време на пандемията, кариерните отдели 
на университетите си партнираха с работодателите, 
за да могат бързо да променят начина, по който стажо-
вете обикновено са структурирани и от присъствени 
да станат дистанционни.

Международните студенти 
във Великобритания също 

могат да получат безплатна 
ваксинация срещу 

коронавирус



Приемът е изключително труден
Повечето институции в Германия приемат ученици, използвайки единстве-
но оценката им от дипломата за средно образование. Университетите за 
изкуства са едно от малкото изключения на това правило. Макар и добрите 
оценки винаги да са плюс, в тези учебни заведения те често биват прене-
брегвани за сметка на резултатите от приемните изпити. А подготовка-
та за тях не е лесна – някои кандидат-студенти правят едногодишна пауза 
след завършването, само за да отделят нужното внимание.  

В голяма част от институциите полагането на тези изпити не е и един-
ственото, което се очаква от кандидатите за прием. Ако искате да след-
вате визуални изкуства, то трябва да предоставите портфолио, набляга-
що на вашия личен стил. Хората, насочили се към сценичните изкуства, 
понякога се налага да пътуват до Германия за присъствени прослушвания. 
На всичкото отгоре, всяко учебно заведение има различни фази на канди-
датстване, формати на изпитите и крайни срокове. Затова и едновремен-
ното подаване на документи на две или повече места е много трудно по-
стижимо.

Г
ермания не е по-
пулярна дести-
нация за изучава-
не на изкуства. 
Много хора пред-
почитат да се 
доверят на обу-
чението в све-

товноизвестни със своя принос 
в сферата държави като Фран-
ция и Италия. Това обаче не оз-
начава, че Германия няма какво 
да предложи в областите на ди-
зайна, музиката, танците, теа-
търа и литературата. Напро-
тив – немските университети 
за изкуства имат някои от 
най-интригуващите програми, 
които осигуряват и добра реа-
лизация след завършването. Кое 
е най-важното, което трябва 
да знаете за креативните спе-
циалности в тази държава?

ГЕРМАНИя
изкуство в 

Материал на Жени Янева
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Немските университети за 
изкуства предлагат някои 

от най-интригуващите 
програми, които 

осигуряват и добра 
реализация след 

завършването

Базата е модерна и отговаря 
на нуждите на съвременните 
артисти
На какво се дължи трудният прием? 
На факта, че образованието по из-
куства в държавните университе-
ти е безплатно въпреки скъпата и 
модерна база, която е необходима 
за него. Затова и местата са огра-
ничени, а приемът е усложнен. Само 
така може да се гарантира, че в ин-
ституцията учат хората с най-до-
бър потенциал за развитие в  
областта на изкуствата след  
дипломирането.

Ако обаче преминете успешно се-
лекцията в началото, три или че-
тири години ще се радвате на 
всичко най-актуално в избраната 
от вас сфера. Немските универси-
тети по изкуства също така по-
ставят голям акцент върху инкор-
порирането на модерните 
технологии в творчеството. За-
това без значение колко „тради-
ционна“ е избраната от вас специ-
алност, можете да сте сигурни, че 
по време на следването ще имате 
безброй възможности да надгради-
те уменията си по нови и неочаква-
ни начини. 

Целта е създаването на индивидуа-
лен за вас подход към изкуството.
През годините на обучението нем-
ските университети за изкуства 
ви помагат най-вече да откриете 
себе си през своето творчеството. 
Това е единственият начин после да 
се отличите от конкуренцията и 
да се издържате чрез изкуството 
си. Затова и повечето институции 
дават наистина голяма свобода при 
структурирането на следването 
още от първата година. 

Редом до дисциплините, които се 
фокусират върху създаването на 
изкуство, учебните заведения пред-
лагат и такива, които го адреси-
рат на академично и педагогическо 
ниво. По този начин студентите 
добиват задълбочени познания за 
сферата си и творят по-осъзнато 
в нея. Тези предмети, разбира се, 
позволяват и избора от малко 
по-широк обхват от кариерни пъ-
тища след завършването. 

Предложението от специал-
ности редовно се обновява
Изкуствата се намират навсякъде в 
живота ни дори да не го забелязва-
ме. Съвременната академична общ-
ност е все по-наясно с този факт, 
затова и създава повече (най-вече 
магистърски) специалности, раз-
глеждащи взаимовръзката между 
изкуството и всевъзможни сфери. 
Тези програми отговарят и на но-
востите на работния пазар – с все 
по-голямото търсене на музикални 
терапевти например, много музи-
канти се нуждаят от специализация 
и по психология. Магистърът само 
по психология обаче не обръща тол-
кова внимание на връзката между 
човешкото поведение и музиката. 
Затова и университетите по изку-

ствата стават пионери в изучава-
нето на техните взаимовръзки. 
Избирайки да следвате в учебно за-
ведение за изкуства, вие не само 
опознавате себе си по-добре като 
артисти, но и имате богат избор 
от интересни специализации в при-
видно несвързани професионални 
направления.

Къде можете да изучавате  
визуални и сценични изкуства 
в Германия?
Сравнението на университетите 
за изкуства е наистина трудно, за-
щото повечето от тях специализи-
рат в отделни области. Това прави 
обективната оценка предизвика-
телна, затова и бихме ви посъвет-
вали да не търсите класации. 
Вместо това разгледайте всички 
опции във вашето направление, 
сравнете програмите, процедури-
те за кандидатстване и цените на 
обучението. Можете да се спрете 
на учебно заведение и според града, 
в който се намира – все пак ви 
трябва вдъхновение, за да твори-
те, а средата до голяма степен вли-
яе на креативността. 

Ето пет от най-добрите  
университети за изучаване  
на изкуства в Германия:

Universität der Künste Berlin
Берлинският университет по изку-
ствата е признат в цял свят като 
един от най-големите и престижни 
университети в областта на изку-
ството и дизайна. Следването в 
него означава, че ще ви преподават 
някои от най-компетентните пе-
дагози в Европа. Повечето учебни 
програми са основани на вековни 
традиции, но това не влиза в разрез 
с постоянно въвежданите новости. 
Студентите получават възмож-
ността да научат повече за различ-
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на подкрепа на своите студенти, като предлага 
възможности, които им помагат да преоткрият своя-
та артистична същност. Учащите в този факултет 
могат да изследват всички области на художествена-
та изява като живописта, скулптурата, рисуването, 
концепцията, фотографията и медиите. Това доприна-
ся за допълнителното усъвършенстване на творчески-
те им умения и гарантира, че са напълно подготвени да 
преодолеят предизвикателствата на днешния свят.

Hochschule für Fernsehen und Film München
Ако създаването на филми и сериали е вашата мечта и 
искате да учите в едно от най-известните филмови 
училища в немскоговорящите страни, HFF München 
(Hochschule für Fernsehen und Film München) е добър из-
бор за вас. Институцията предлага най-актуално обу-
чение в сферите на режисурата, монтажа, филмово 
продуцентство, сценография и операторство. Някои 
от по-новите специалности включват дори създава-
нето на визуални ефекти (VFX) от нулата. 

Hochschule für Musik und Tanz Köln
Hochschule für Musik und Tanz Köln е един от най-извест-
ните университети за сценични изкуства в света и 
една от най-големите музикални институции в Европа 
с трите си кампуса в Кьолн, Вупертал и Аахен. HfMT 
подготвя своите студенти възможно най-целенасоче-
но за бъдещата им кариера. Редовното обновява всич-
ки учебни програми и с помощта на ментори интегри-
ра следващите в професионалните им области още 
преди завършването им. Благодарение на това редица 
възпитаници на университета в момента излизат на 
сцена с най-известните европейски музикални и тан-
цови състави.

ните форми на изкуството и по този начин да разши-
рят хоризонтите си в сферата, в която 
специализират. С хиляди възпитаници в областите на 
визуалните и сценичните изкуства, този университет 
доказва, че дава необходимата подготовка за сбъдване-
то на мечтите на всеки артист.

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart
Държавната академия за изящни изкуства в Щутгарт 
също е с отлична репутация. Тя има над 250-годишна 
история, предлага 20 курса в областта на изящните 
изкуства, дизайна и архитектурата, а в програмите ѝ 
са записани около 900 души. Преподаването се провеж-
да в малки групи с максимален надзор от преподавате-
лите. Така академичният персонал обръща специално 
внимание на развитието на художествените умения, 
техническите и практическите познания на студенти-
те. А със значението, което академията отдава на 
иновациите, следващите в нея имат възможността да 
научат алтернативни методи на работа, с които 
по-късно ефективно да навигират кариерния си път 
като артисти.

Hochschule für Künste Bremen
Hochschule für Künste Bremen, или Бременският универ-
ситет по изкуствата предлага образователни програ-
ми в различни области на изкуството, включително 
изобразително изкуство, интегрирания дизайн и диги-
талните медии. С висококвалифициран академичен със-
тав този университет има за цел да осигури максимал-

Повечето 
институции дават 
наистина голяма 

свобода при 
структурирането на 
следването още от 

първата година
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И
талия може да зая-
ви претенциите 
си, като една от 
н а й - к р а с и в и т е 
държави в Европа 
и е само на 2 часа с 
полет от Бълга-

рия. Но освен туристическа дести-
нация, държавата може да се похва-
ли и с перфектените си 
образователни възможности. Освен 
популярна с модата и дизайна, Стра-
ната на ботуша има претенции и за 
място, където всяко едно обучение е 
на световно ниво. През последните 
години виждаме да се променя и 
единственото неудобство – вече 
повечето програми в университе-
тите могат да се учат на английски. 
До скоро почти всичко беше на ита-
лиански и студентите имаха малък 
избор, особено за бакалавърските 
програми. Сега вече нещата са 
по-различни и е време да ви пред-
ставим най-добрите университети 
в Италия за 2022-ра година!
 

материал на Борислав Борисов

ТОП 10 УНИВЕРСИТЕТА 
В ИТАлИя
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за 2022-ра година

Място Университет Град

1. Politecnico di Milano Милано

2. Alma Mater Studiorum – University of Bologna Болоня

3. Sapienza University of Rome Рим

4. Universita di Padova Падуа

5. University of Milan Милано

6. Politecnico di Torino Торино

7. University of Pisa Пиза

8. Universita Vita-Salute San Raffaele Милано

9. University of Naples – Federico II Неапол

10. University of Trento Тренто
Източник: QS Ranking 2022
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Специфично за 
организацията на 

висшето 
образование в 

Италия е 
наличието на два 
основни сектора

Важно е само да кажем, че специ-
фично за организацията на висшето 
образование в Италия е наличието 
на два основни сектора, в които 
функционират учебните заведения: 
университетски и неуниверситет-
ски. В университетския сектор вли-
зат 89 институции – държавни и 
частни университети, университе-
ти за чуждестранни студенти и 
специализирани училища за post 
graduate програми. В другия сектор 
са политехническите институти по 
дизайн, академии по изкуства и дру-
ги висши училища със специфични 
области на обучение.

1. Politecnico di Milano
Университетът е основан през 

далечната 1863-та година в Милано 
и се състои от 4 факултета и 7 кам-
пуса. Има над 45 000 студента, 
като това е най-голямото учебно 
заведение за архитекти, инженери и 
индустриални дизайнери сред всич-
ките технически университети в 
Страната на ботуша. 

Преподавателите са световно 
известни, като една от гордости-
те е Джулио Ната – професор и ла-
уреат на Нобелова награда за химия 
през 1963-та година.  Ако искате да 
учите архитектура, дизайн или ин-
женерни науки – това е най-добро-
то, което може да ви предложи 
Италия.

2. Alma Mater Studiorum – 
University of Bologna

Болонският университет е 
най-старият съществуващ универ-
ситет в Европа. Основан още през 
далечната 1088 г. Има над 200 про-

грами и 32 департамента. Приема се за Алма Матер на всички съвременни 
университети. Водещ във всички европейски, а и световни университетски 
мрежи и класации. Алма матер на няколко папи и едни от най-известните 
италиански и световни учени.

Сред известните възпитаници на първия средновековен и оцелял център 
на академизма в Европа са Булгарус, Вилхелм Тирски, Данте Алигиери, папа  
Сикст IV, Николай Коперник, Бенито Мусолини, Романо Проди, Умберто Еко и 
други.

3. Sapienza University of Rome
Римският университет „Ла Сапиенца“ или накратко „Ла Сапиенца“ или „Са-

пиенца“, е автономен държавен университет в Рим, Италия. Той е най-стари-
ят измежду 4-те държавни университета в Рим, основан е през 1303 г.

Университетът се гордее с най-голямото студентско население в Европа 
– над 110 000 студента, които могат да избират измежду 350 програми.

Това е най-големият университет в Европа по прием на студенти редов-
но обучение и 3-ти в Европа, ако се вземат предвид и студентите в дистан-
ционно обучение.

Според рейтинга Academic Ranking of World Universities (Arwu), съставян от 
изследователи на Шанхайския университет, „Ла Сапиенца“ редовно се оказва 
на 1-во място сред италианските университети. В класацията на универси-
тетите в света „Ла Сапиенца“ стои в сегмента 101-150-о място.

4. Universita di Padova
Падуанският университет е университет в град Падуа, Италия. Той е 

най-старият в Италия след университета в Болоня. Основан е през 1222 г. от 
голяма група студенти и преподаватели, напуснали Болоня, търсейки по-го-
ляма академична свобода. В него са преподавали Петрарка и Галилей, получили 
са образованието си личности като Данте и Коперник.

През 16 и 17 век Падуа се превръща в център на идеи и личности, които 
променят културната и научната история на човечеството. За да предлага 
качествено образование на бъдещите културни и научни дейци, производи-
тели, предприемачи и търговци, в края на 19 век университетът в Падуа се 
разширява и към традиционните факултети по право, медицина, изкуства, 
науки и философия, добавя инженерство, фармация и политология.

Днес програмите на University of Padova покриват широк спектър от сфе-
ри – от бизнес и предприемачество, ИТ и медицина, до инженерни науки, право 
и астрофизика. Към момента има над 60 000 студента, като всяка година 
завършват над 12 000.

5. University of Milan
Миланският университет е най-големият държавен университет в Ми-

лано и Ломбардия. Той е единственият италиански университет, влизащ в 
Лигата на европейските изследователски университети.

Миланският държавен университет е основан на 30 септември 1923 годи-
на след обединяването на художествено-философския факултет на Милан-

за 2022-ра година
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Преподавателите са 
световни известни, като 

една от гордостите е Джулио 
Ната – професор и лауреат 

на Нобелова награда за 
химия през 1963-та година

ската Академия (Accademia, основана през 1861 г.) и Кли-
ническия Институт за усъвършенстване (Istituti Clinici di 
Perfezionamento, основан от Луиджи Манджагали през 
1906 година).

Миланският университет има десет училища и пред-
лага 140 бакалавърски и магистърски програми, 32 док-
торски училища и 65+ специализирани училища. Изследо-
вателската и преподавателската дейност на 
университета нараства през годините и получава важни 
международни признания.

Университетът е единственият италиански член на 
Лигата на европейските изследователски университети 
(LERU), група от двадесет и един европейски универси-
тета с интензивно изследване. Той последователно кла-
сира един от най-добрите университети в Италия, как-
то като цяло, така и в специфични предметни области.

Един Нобелов лауреат по физика, Рикардо Джакони, 
както и един медалист на Филдс, Енрико Бомбери, са учи-
ли в университета.

6. Politecnico di Torino
Политехнически университет Торино е техниче-

ско-висше училище, едно от най-големите в Италия и 
Европа. Oснован през 1906 и е наследник на Техническо 
училище за инженери (Scuola di Applicazione per gli Ingegneri) 
основанo през 1859. Затова и се води, че е най-старият 
технически университет в Италия.

Университетът се гордее с 463 споразумения с други 
учебни заведения в Европа и света, така че ще имате 
голям избор за Еразъм, ако решите да учите там. Отдел-
но има над 130 програми. 

Другият плюс на Политехническият университет 
Торино е, че помага изключително много на новите си 
студенти, като им осигурява настаняване и е до вас, ко-
гато трябва да си изкарате здравна застраховка или за 
международните студенти – виза. Плътно до вас е при 
всяка административна процедура и сходни прояви. Та-
кава е политиката на учебното заведение.

7. University of Pisa
Пизанският университет е университет в град Пиза, 

Италия. Основан е официално с едикт на папа Климент VI 
от 3 септември 1343, въпреки че в Пиза се провеждат 
курсове по право още през 11 век. В наши дни е прочут 
най-вече с обучението по компютърни науки.

Днес модерен център за обучение и изследвания, уни-
верситетът предлага 60 бакалавърски и 71 магистърски 
програми в основните научни сфери. 

Университетът е съставен от 20 факултета, в кои-
то се обучават над 62 000 студента.

8. Universita Vita-Salute San Raffaele
Университетът твърди, че мисията му е да отгово-

ри на въпроса Quid est homo? (Какво е човекът?), като се 
вярва, че всяко човешко същество е биологично, психоло-
гично и духовно уникално от всяко едно друго. Препода-
ването е свързано с хуманитарната медицина. 

Хубавото на университета е партньорството с 
болница San Raffaele, където може да стажувате, както и 
евентуално да започнете работа. Към университета 
има и 2 кампуса, където може да останете да живеете.

9. University of Naples – Federico II
Неаполитанският университет „Федерико II“  е един 

от най-големите държавни университети в Италия и 
един от най-старите на света.

Основан е на 5 юни 1224 г. от императора на Свеще-
ната Римска империя и крал на Сицилия Фридрих II. Той е 
основната академична институция на Неапол и един от 
най-важните университети в Италия. Известен е с 
това, че е най-старият университет, основан чрез дър-
жавна разпоредба и е считан за най-стария светски и 
държавен университет в света. Първоначално обаче той 
не е публично достъпен, а е предназначен за обучението 
на бъдещите ръководители и водачи.

Сред неговите възпитаници са Тома Аквински, Джор-
дано Бруно, Никола Ромео, Енрико Де Никола, Джорджо 
Наполитано и мн. др.

10. University of Trento
Университетът в Тренто е популярен с научните си 

изследвания и специалните отношения с министерство-
то на образованието, което го подкрепя изцяло. Основан 
е през 1962-ра година и е един млад и динамичен универ-
ситет с 16 000 студента и 1200 човека персонал. През 
2013-та година излиза на 1-во място като най-добрият 
университет в Италия.
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QS класацията в образованието, е като 
оскарите в кино индустрията! И ние от 
Swiss Education Group сме горди да заемаме 
с петте си колежа, пет от престижните 
10 първи позиции в класацията! Заемайки 5 
места от челните ТОП 10, ние доминира-
ме света на образованието в сферата на 
Hospitality and Leisure Management.

КаКво Е НЕобходИмо, 
за да СИ На върха
Това изключително представяне отразя-
ва професионализма на високо ниво на 
преподавателите и персонала, и качест-
вото на образователните програми във 
всяко от нашите училища. През годините 
в SEG развихме силни академични и индус-
триални партньорства, предоставяйки 
изключително подходящи учебни програ-
ми, подпомагащи заетостта и развитие-
то на кариерата на учениците и изграж-
дайки глобална мрежа от възпитаници.
Академията ни за кулинарни изкуства, е 
единственият кулинарен институт, при-
знат в световната класация - истинско 
свидетелство за неговите стандарти 
от световна класа и швейцарския подход 
към преподаването на кулинарни изку-
ства. Със силен фокус върху изграждането 
както на практически, така и на бизнес 
умения у своите ученици, училището оси-
гурява добре завършени възпитаници, 
които могат да станат страхотни 
шеф-готвачи и “foodpreneurs”.

„ПЕттЕ ПрИчИНИ“
Престижни колежи и  
академични партньорства:
Поддържане на постоянно високо качест-
во на програмите от академична гледна 
точка, но и от практична, предоставяйки 
знания и умения, ценени от индустрията. 
Академичните ни партньорства с други 
престижни учебни институции ни позво-
ляват да съчетаем в нашите програми 
най-доброто от няколко образователни, 
световно признати системи. 

Голямо разнообразие от програми:
С четирите си колежа с различен фокус и 
интересни програми, обхващаме всеки 
един аспект от разнообразната индус-
трия „hospitality“ и можем да предложим 
идеалното място за всеки един студент.

Трансформиращо живота  
личностно развитие:
Във всичките ни колежи обръщаме специ-
ално внимание на личното развитие на 
студентите ни и предлагаме фокусирани 
предмети върху тяхното израстване 
като професионалисти и личности. Наши-
те преподаватели имат за цел да откри-
ят в какво е най-добър всеки един от на-
шите студенти и да им помогнат да 
развият тази своя силна страна.

Международна кариера и  
индустриални партньорства:
Във всичките ни програми е заложен фокус 
върху практическите знания и прилагане-
то им на практика, извън класната стая, 
на наученото в платени задължителни 
стажове, както в Швейцария, така и по 
цял свят. Дългогодишния ни опит и изгра-
дените партньорства с индустрията, ни 
позволят да предоставяме на студенти-
те си много варианти за кариерна реализа-
ция след завършване на обучението си, и 
интересни варианти за стажове по време 
на обучението си с нас. Имаме кариерен 
отдел във всеки колеж, задачата на кари-
ерните ни консултанти е да насочат и 
подготвят всеки един от нашите сту-
денти за професионалното му бъдеще – 
от написването на CV до изграждането на 
петгодишен план. Също така Swiss 
Education Group организира два пъти го-
дишно едно от най-големите кариерни 
събития в Европа – International Recruitment 
Forum. Това е ексклузивно събитие за наши-
те студенти, където партньори от цял 
свят, повече от 100 компании, идват да 
търся бъдещите си служители сред наши-
те студенти.

Глобална мрежа на възпитаници:
Поддържането на близки отношения и 
връзка с нашите възпитаници е от изклю-
чителна важност за нас. Подкрепяме не 
само настоящите си студенти, но и би-
вшите, като се организират годишни съ-
бирания в Швейцария и на местно ниво във 
всяка държава. Следим кариерното разви-
тие на възпитаниците си и никога не про-
пускаме да споделим гордостта си от 
техните постижения. Приятелствата и 
връзките, създадени под покривите на 
нашите колежи, траят цял живот, сту-

Оскарите в образованието:  
какво е необходимо за да си сред 

най-добрите

дентите се подкрепят и споделят ва-
жните етапи от живота си, ставаме 
част от едно голямо семейство.
Успехът е субективен, но всеки се стреми 
към него. За нас от Swiss Education Group 
най-големият успех е този на нашите 
студенти, когато всеки един от бивши-
те ни възпитаници разказва с гордост и 
носталгия за времето си прекарано в 
Швейцария. Класирането на всичките ни 
колежи в ТОП 10 в световен мащаб е по-
твърждение, че държим на качеството, 
държим на личното преживяване и отно-
шение към студентите ни, държим да 
оборудваме  „нашите деца“ с всички необ-
ходими умения и знания, така че да са го-
тови за утрешния ден и да оставят сле-
да след себе си!

Кристина има 
магистърска 
степен по меж-
дународен ме-
ниджмънт на 
хотелиерство-
то от Cesar Ritz 
Colleges. След 
образованието 
си, тя натрупва 
опит в хотели-

ерството с различни 5 звездни вериги, 
проучвайки позиции в почти всички отде-
ли. Кристина не крие страстта си към ин-
дустрията и постигането на съвършен-
ство в обслужването на клиенти, към 
пътуванията по света и опознаването  
на хората и техните обичаи. В момента 
тя е регионален мениджър за Swiss 
Education Group, с мисия да вдъхнови мла-
дите студенти да поемат по пътя на 
бизнеса и хотелиерството и да преслед-
ват мечтите си.

КоНтаКтИ
Кристина Кирилова  
Регионален Мениджър, 
тел: 0894725335, 
e-mail: kkirilova@swisseducation.com

*групата разполагаше с 5 колежа към датата на събиране на информацията за класацията.
* QS World University Rankings by Subject 2021 - Hospitality and Leisure Management
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Ф
ранция - страната с 
перфектен климат, 
н а й - д и н а м и ч н а т а 
модна сцена, вкусна 
кухня, опияняващо 
вино, известни музеи, 

галерии и катедрали. Разхождайки се из 
нейните светли улици, преминавайки 
през изобилието от зелени площи и 
стъпвайки по пътеките на невероят-
ните й градини, човек става свидетел 
на пейзажи, най-прецизно изрисувани 
от природата, а пък носейки се с малка 
синя лодка по Canal de la Marne au Rhin, 
вече неизбежно осъзнава, че Франция 
умело знае как да омая всеки с красота-
та си. Дом на романтиката и безкрай-
ната нежност, Франция се превръща в 
най-посещаваната страна в света с 
рекорден брой от 89,4 милиона посети-
тели през 2020 година, със сигурност 
заради нейните емблематични забеле-
жителности и вековна история.
Част от многото посетители на тази 
обичана страна са и студентите от 
цял свят, които имат желанието да 
изучават своето висше образование в 
едни от най-престижните френски 
университети. Качествената и дос-
тъпна система за висше образование 
във Франция е основна причина за този 
голям интерес от страна на междуна-
родните кандидат-студенти към 
френското висше образование. В този 
брой ще ви покажем, че съществува 
едно забележително академично и кул-
турно наследство точно в “сърцето на 
Европа“.

материал на Гергана Петкова

ФРАНцИя  
Висше образование в “сърцето на европа“

Защо да изберем да учим във Франция?
Избирайки да следвате своето висше образование в чужбина, си давате не-
вероятната възможност да посетите нови места, да се срещнете с нови 
хора и да научите повече за една различна култура. Ако изборът ви се спре 
върху някой университет във Франция, вие ще получите  опит и предимство, 
които безспорно ще допринесат за вашето международно развитие. Фран-
ция е една от държавите с най-голям прием на международни студенти.  В 
тази страна таксите за образование са сравнително по-ниски в сравнение с 
доста други престижни висши учебни заведения по света. Университетите 
предлагат различни образователни програми с нарастващ брой на английски 
език, достъпни курсове и богат избор на специалности. Историята на френ-
ското образование се слави със създаването на едни от най-влиятелните 
учени и основатели в сферата на науката. Въпреки че повечето студенти 
предпочитат да следват филологии, изкуства и хуманитарни науки, Франция 
е страхотно място за бъдещи изследователи и лекари.

Разбира се, да следвате в такава привлекателна държава означава, че всеки 
ден може да бъдете свидетели на живописни гледки, които например за един 
бъдещ писател биха могли да се превърнат в едно истинско вдъхновение!

Френските университети
Френските висши учебни заведения предлагат на бъдещите студенти огро-
мен набор от специалности за изучаване, като литература, езици, изкуства, 
хуманитарни науки, медицина и спорт. Френската университетска система 
се състои общо от два типа обучение. Единият е cours magistraux, тоест 
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преподаването на лекциите, а дру-
гият е travaux dirigés или travaux 
pratiques, тоест практическата или 
лабораторна работа. Повечето 
специалности се преподават на 
френски, но ще откриете и много-
бройни учебни програми, преподава-
ни на английски език. Университет-
ските програми обхващат всички 
области на обучение и научни из-
следвания. Френските държавни 
университети издават и трите 
национални дипломи: Професионален 
бакалавър (Licence), Магистър 
(Master), Доктор (Doctorat), както и 
специфични университетски дипло-
ми (DU). 
Във Франция има над 3 500 държав-
ни и частни университета. Има и 
частни университети, които са 
безплатни, като повечето от тях 
са католически.

Университети за изкуство и 
архитектура
Ecoles Nationales Supérieures 
d’Architecture (ENSA - националните 
архитектурни училища) образуват 
мрежа от 20 държавни училища, 
наблюдавани както от Министер-
ството на културата, така и от 
Министерството на висшето об-
разование, научните изследвания и 
иновациите. За прием във висшите 
училища по архитектура, канди-
дат-студентите могат да се реги-
стрират по процедурата 
Parcoursup.

Обучението по изкуство и дизайн 
във Франция се извършва на две 
стъпки от 3 или 5 години, като на-
ционалните степени се присъждат 
при успешното му завършване. Ня-
кои университети предлагат и 
трето ниво на обучение. Четири 
високо реномирани държавни учили-
ща по изкуство се контролират 
директно от Министерството на 
висшето образование: Boulle, Olivier 
de Serres, Duperré и Estienne. Те при-
съждат национални степени по гра-
фичен дизайн, пространствен ди-
зайн, мода и изкуства.

ENSCI-Les Ateliers е на първо мяс-
то във Франция по изучаване на ар-
хитектура и дизайн, според класа-
цията на QS World University 
Rankings. Студентите, които учат 
там, могат да получат магистърска 
степен по специалности като архи-
тектура, визуални изкуства и мо-
ден дизайн. Чуждестранните канди-
дати трябва да имат диплома, 
еквивалентна на френски бакалавър, 
както и е хубаво да владеят добре 

френски език, защото занятията се 
провеждат главно на френски език. 

Les Grandes écoles
Тези университети са частни или 
държавни. Това са едни от най-до-
брите френски висши училища. Ха-
рактеризират се с избирателната 
си политика за прием и високото 
ниво на обучение. Висшето образо-
вание се изучава в продължение на 5 
години. Освен инженери и мени-
джъри на високо ниво, те подгот-
вят и специалисти в области като 
изкуство, литература и хумани-
тарни науки. По време на своето 
обучение студентите винаги полу-
чават подкрепа при разработване-
то на различни проекти. Студен-
тите, които завършват Grandes 
écoles, придобиват един солиден 
професионален опит.

1. Paris Sciences et Lettres University  
Какво друго си има Франция? Има си 
Париж! Част от величието и култу-
рата на вечния град обаче са и от-
личните му университети! 

Като начало френската столица 
е една от най-престижните сту-
дентски дестинации, следвана от 
градове като Лондон, Мелбърн и 
Монреал. Най-добрият универси-
тет във Франция за поредна година 
e Paris Sciences et Lettres University  
– PSL Research University Paris, който 
обединява 25 университета от из-
следователски тип в Париж и 3 от 
други части на Франция. Основан 
през 2010 г., той е единственият 
европейски университет сред топ 
5 на младите университети в све-
товен мащаб. Университетът PSL 
предлага на своите студенти науч-
ноизследователско обучение за ин-

женери, изследователи, предприе-
мачи, мениджъри и художници, 
които са наясно със своята социал-
на, индивидуална и колективна от-
говорност. Университетът прите-
жава 62 образователни програми, 
повече от 70 библиотеки и 140 ла-
боратории, които се използват от 
различни изследователи, извършва-
щи дисциплинарни изследвания на 
високо ниво, както фундаментални, 
така и приложни.
 
2. École Polytechnique
Основан през 1794 г., École 
Polytechnique е бил образователен 
дом на френски президенти, различ-
ни медалисти, много известни из-
пълнителни директори и носители 
на Нобелови награди. През първата 
година на обучение студентите се 
фокусират върху придобиването на 
основни умения и знания, необходи-
ми за останалата част от акаде-
мичната им кариера. Университе-
тът предлага изучаването на 
специалности като математика, 
компютърни науки, икономика и фи-
зика. Националностите в кампуса са 
над 100, а желаещите да кандидат-
стват в този университет на-
растват все повече.

Приемът в École Polytechnique из-
исква сертификат за отлично вла-
деене на английски език. Приемат се 
Международната система за 
тестване на английски език (IELTS), 
също и TOEFL iBT, Кеймбридж: 
Advanced (CAE) и Proficiency (CPT). 
Резултатът от теста трябва да е 
на по-малко от две години при вли-
зане в бакалавърската програма. 
Имайте предвид, че комисията взи-
ма предвид не само академичните 
постижения на учениците, най-вече 
в областта на математиката и 
науката, но неакадемичните пред-
поставки, като всякакви проведени 
извънкласни дейности, стажове и 
други.

3. Sorbonne University
Sorbonne University е световнопри-
знат изследователски универси-
тет, който привлича студентите 
по цял свят, които искат да изуча-
ват на едно високо ниво и с голяма 
изчерпателност специалности 
като естествени науки, инженер-
ство, изкуства, хуманитарни науки, 
социални науки и медицина. Според 
класацията на QS University Rankings  
by Specialties, Сорбонският универ-
ситет е на първо място по специ-
алността медицина във Франция.

Повечето 
специалности се 
преподават на 
френски, но ще 

откриете и 
многобройни 

учебни програми, 
преподавани на 
английски език



Топ 10 Университети във Франция

Място Място в света Университети във Франция

1. 52 Université PSL

2. 61 Ecole Polytechnique

3. 83 Sorbonne University

4. 138 CentraleSupélec

5. 161 École Normale Supérieure de Lyon

6. 242 Ecole des Ponts ParisTech

6. 242 Sciences Po

7. 275 Université de Paris

8. 287 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

9. 291 ENS Paris-Saclay

Източник: QS World University Rankings 2021

Как да кандидатствам?
Процедурите по кандидатстване във Франция имат своите особености и 
зависят от отделните висши учебни заведения, както и от избора на специ-
алност. Важно е винаги да проверявате условията за прием и периодите за 
кандидатстване в уебсайтовете на университетите, в които искате да 
кандидатствате. Ако възникнат допълнителни въпроси, може да се свърже-
те с учебен отдел, международен офис или с консултантска агенция.

Нашият съвет е внимателно да проверите различните изисквания за вли-
зане, като стандартизираните тестове - GRE, GMAT или LSAT, които са не-
обходими за някои курсове за бакалавърски и магистърски програми. 

Някои от основните документи, нужни при кандидатстването, са: пас-
порт, лична карта, копие от диплома, преведена на френски език, регистра-
ционна такса, регистрация за социално осигуряване, удостоверение за граж-
данска отговорност, сертификат за френски и/или английски език (дипломи 
DELF или DALF, сертификати TCF или TEF), мотивационно  писмо и  копие от 
вашата европейска здравноосигурителна карта.

Хубаво е да кандидатствате в поне три различни институции, за да уве-
личите шансовете си да бъдете приети. 

Разходи при обучението във 
Франция
Повече такси за държавни универ-
ситети във Франция варират в по-
рядъка около 170 - 380 евро годиш-
но, зависейки и от степента на 
обучение. При частните универси-
тети таксите започват от около 
1500 евро и могат да надхвърлят 
20 000 евро годишно. В бизнес учи-
лищата, независимо от степента 
на обучение, таксите могат  вари-
рат между 5000 и 30 000 евро го-
дишно.

Ежедневните разходи на студен-
тите до голяма степен зависят от 
индивидуалния начин на живот.
Животът във Франция например е 
сравнително по-евтин от този в 
Лондон и Мадрид.

Ако сте студен в страната, ще 
можете да работите до 964 часа 
годишно. Студентската работа е 
един допълнителен доход.

Представяме ви и примерни цени за 
някои хранителни стоки:

 ■ Вечеря в университетски 
ресторант - 3,30 евро

 ■ Мляко (1 литър) - 0,99 евро
 ■ Ябълки (1 кг) - 2,61
 ■ Вода (бутилка 1,5 литра) - 0,70
 ■ Хляб - 0.90 евро
 ■ Бутилка вино (среден клас) 
- 7.00 евро (4.00-10.00)

 ■ Пица в заведение - 6, 50 евро

Като начало 
френската 

столица е една 
от най 

-престижните 
студентски 
дестинации, 
следвана от 
градове като 

лондон, 
Мелбърн и 
Монреал
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Р
усия е най-голя-
мата държава 
на планетата - 
обхваща едина-
десет часови 
зони от Запад 
на Изток – и e 
деветата по 
население с над 

140 милиона души. Популярността 
на Русия сред чуждестранните 
студенти нарасна през последни-
те години. Да се каже, че като чуж-
дестранен студент в Русия може-
те да очаквате вълнуващо време, 
би било сериозно подценяване.

Бизнес обучение в 

материал на Кристина Пенчева

През последните години Русия полага огромни усилия 
да модернизира своята система за висше образова-
ние и да я отвори за чуждестранни студенти. В съ-
щото време ръководеният от правителството 
„Проект 5-100“ има за цел да включи поне 5 руски уни-
верситета в топ 100 в най-уважаваните световни 
университетски класации. Инициативата започна да 
показва резултати - повече от дузина руски универ-
ситети сега са сред първите 500 в света и резулта-
тите се подобряват всяка година.

Най-престижният досега е Московският държавен 
университет Ломоносов, но има и много  други големи 
университети в Русия. Като цяло, ако искате да учи-
те в Русия на английски, можете да избирате от над 
500 бакалавърски програми, магистърски програми и 
докторантури и този брой нараства всяка година.
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Както можете да се досетите – до разпада на СССР в 
Русия и дума не може да става за „бизнес“ училища. Това 
е мръсна, империалистическа дума, подобно на капита-
лизъм. Това се променя в началото на 90-те, когато 
частни школи и академии започват да никнат като 
гъби из огромната страна. Много от тях достойно пе-
челят пари, а други – крадат такива от наивните сту-
денти, без да им преподават нищо съществено. 

Държавните университети също започват да говорят 
за бизнес администрация и мениджмънт и да откриват 
подобни специалности в стопанските си факултети.    
Впоследствие някои от тях се обособяват като бизнес 
училища. Частните се „пресяват“ и голяма част от из-
мамните академии отпадат. Картината към днешната 
дата като цяло се е стабилизирала. Резултатът е, че 
все повече академии и бизнес училища успешно се нала-
гат и като международни имена. 

Русия



1. HSE University
HSE University (Национален изсле-
дователски университет) е създа-
ден през 1992 г. Руският универси-
тет има кампуси в четири града и 
може да се похвали с повече от 20 
факултета, включително елек-
троника, компютърни науки, ма-
тематика, комуникации, медии и 
дизайн, световна икономика и 
международни отношения, и нас-
коро физика.

HSE University има повече от 40 
000 студенти в четири кампуса в 
Москва, Санкт Петербург, Нижни 
Новгород и Перм. HSE University е 
един от най-големите универси-
тети в Русия.

HSE предлага висококачествено 
образование на всички нива - от 
ученици в гимназията до следди-
пломни и MBA програми. Предмет-
ните области включват социал-
ните науки, икономиката, 
хуманитарните науки, правото, 
инженерството, компютърните 
науки, математиката, физиката, 
химията, биологията и биотехно-
логиите, както и в творческите 
дисциплини.

2. Lomonosov Moscow State 
University
Московският държавен универси-
тет на Ломоносов (MSU) е най-ви-
соко класираният университет в 
Русия, с постоянна позиция в топ 
150 на световната класация QS 
World University Rankings. Считан 
за един от най-престижните уни-
верситети в Русия, в него се по-
мещава най-високата образова-
телна сграда в света и се прием-
ат над 47 000 студенти, привет-
стващи 4000 чуждестранни 
студенти всяка година.

3. Plekhanov Russian University 
of Economics
Руският икономически универси-
тет „Плеханов“, създаден от руски 
производители и предприемачи в 
началото на ХХ век, стана първи-
ят в Русия университет, специа-
лизиран в икономиката, и постави 
основите на руското национално 
училище за икономическо образо-
вание. От момента на своето съз-
даване до днес, институцията е 
извървяла дълъг път през цялото 
време на своето съществуване, 
тя играе важна роля не само в 

топ 10 университета по бизнес науки в русия:

Място в 
Русия

Място в 
света Университет

1 131 HSE University

2 132 Lomonosov Moscow State University

3 201-250 Plekhanov Russian University of Economics

4 201-250 Saint Petersburg State University

5 301-350 Financial University under the Government of 
the Russian Federation

6 301-350 MGIMO University

7 401-450 Russian Presidential Academy of National 
Economy and Public Administration 

8 401-450 Ural Federal University – UrFU

9 451-500 Kazan (Volga region) Federal University

10 451-500 Peter the Great St. Petersburg Politechnic 
University

Ръководеният от 
правителството 
„Проект 5-100“ 
има за цел да 
включи поне 5 

руски 
университета в 

топ 100
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Все повече академии и 
бизнес училища успешно се 

налагат и като 
международни имена

Студентите могат дори да се 
класират за държавна 
стипендия, покриваща 

обучението

За да следвате магистърска степен на английски език 
в Русия, освен английски сертификат, ще трябва да 
представите и предишната си диплома и мотива-
ционно писмо.

Приетите от руските университети и организации 
английски сертификати са основните, като:

 ■ PTE Академичен
 ■ IELTS
 ■ TOEFL

Някои университети също приемат сертификати 
GRE и GMAT. 

Все пак имайте предвид, че някои програми може да 
изискват от вас да изпратите автобиография, 
портфолио, препоръки от учители и интервю на ан-
глийски език по телефона или Skype.

такси за обучение
Като чуждестранен студент, който учи в Русия, ще 
намерите сравнително достъпни такси за обучение. 
Повечето от учебните програми - независимо дали 
искате да получите бакалавърска или магистърска 
степен в Русия - струват доста под 5000 евро го-
дишно, а много дори по-малко от 2000 евро годишно. 
Студентите от определени региони и с изключите-
лен опит в академичните среди могат дори да се кла-
сират за държавна стипендия, покриваща обучение-
то, а в някои случаи и разходите за живот.

1 475–10 600 евро/година за бакалавърска степен
1 770–5 540 евро/година за магистърски степени
1475–7600 евро/година за специалности (степени, 
присъдени след най -малко 5 години обучение, напри-
мер медицински степени),

разходи за живот
Както вече установихме, Русия е наистина достъпна. 
Месечните разходи за живот възлизат на  
300–600 евро.

ето разбивка на средните разходи:
 ■ настаняване (университетско общежитие):  
5.60–56 евро/месец

 ■ настаняване (апартамент под наем):  
170–395 евро/месец

 ■ храна и хранителни стоки:  
120–150 евро

 ■ месечна карта за транспорт:  
5 евро (с отстъпка за студенти)

 ■ отдих и развлечения:  
40–60 евро

сферата на образованието, но и в живота на страна-
та като цяло, включително най-предизвикателните 
периоди на съществуването му през годините на вой-
ни, революции и социални и икономически сътресения.

изисквания за кандидатстване
В Русия Министерството на образованието и наука-
та създаде уебсайт, който свързва студентите с 
университетите. Тук можете да намерите контакти 
от международния отдел, описания на програмите и 
телефонни номера за връзка. След като сте се спрели 
на университета и програмата, документите, които 
ще трябва да представите, са:

 ■ Заявление за прием
 ■ Вашата лична карта
 ■ Удостоверения за предишно образование
 ■ Медицинско свидетелство
 ■ Паспортни снимки

Трябва да имате предвид, че всички документи тряб-
ва да бъдат представени с официално копие, преведе-
но на руски.
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...
Еколог -
професия или мисия

Здравейте, казвам се  

Гергана Анастасова Коджебашева- Катранджиева
Бакалавърската си степен съм завършила в Нов български университет със 
специалност „Геотехнологии и геоинженеринг“, а магистърската - „Екология и 
опазване на околната среда“ в Химикотехнологичен и металургичен универси-
тет - гр. София.
Работя във фирма „Еко Логистик А“ ЕООД от самото й създаване, вече повече 
от 10 години. Смея да кажа, че за това време, благодарение на много старание 
и упоритост,  се радваме на сериозен опит в управлението на проекти, из-
готвяне на стратегии, планове и програми за опазване на околната среда, 
управление на отпадъците, управление и подобряване качеството на атмос-
ферния въздух и други, както и на прекрасен колектив от експерти.

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

Здравейте, еколог професия или 
мисия е?

Естеството на нашата работа е 
такова, че е невъзможно да бъде 
свършена добре без наличие на же-
лание за обогатяване на нашия 
свят, за ограничаване на негатив-
ното въздействие върху околната 
среда и стремеж за постигане на 
баланс между екосистемите.  Имен-
но този подход към професията 
„еколог”, може да я превърне в мисия, 
дори призвание.

Какво по-конкретно работи 
един еколог? С какво 
по-конкретно се занимавате 
вие?

Екологът се занимава с изследва-
нето и анализирането на взаимо-
действията между живите съще-
ства и заобикалящата ги среда, 
разбира тези жизненоважни систе-
ми, търси и предлага решения за 
опазване околната среда и за пре-

интервю на Виргиния Димитрова
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дотвратяване на бъдещи вреди.
Обикновено еколозите имат една или няколко области на специализация, в 

които се развиват и работят по-задълбочено, например  атмосферен въз-
дух, води, отпадъци, защитени зони, почви, превантивна дейност и други.

За мен най-интересни са темите, свързани с подобряване качеството на 
атмосферния въздух и управлението на отпадъци, това са и сферите, в кои-
то имам най-много опит.  

Защо в последно време толкова се коментират екологичните пробле-
ми? Преди не е ли имало?

Екологичните проблеми нарастват правопропорционално с развиващата 
се човешка дейност. В днешно време има прекомерно потребление на стоки 
и услуги, което води до забързване на темповете на натрупване на отпадъ-
ците, изсичането на гори, замърсяване на атмосферния въздух, климатични 
промени, изчерпване на ресурси и др. Това в комбинация със сравнително ни-
ското ниво на ангажираност на голяма част от населението в световен ма-
щаб, води и до видими проблеми и промени в качеството на заобикалящата 
ни среда, към което няма как да останем безразлични.  

Кой е най-основният екологичен проблем пред Земята и как да го ре-
шим?

Не бих могла да посоча само един, основни проблеми са изчерпването на 
природните ресурси, атмосферното замърсяване, климатичните промени, 
изтъняването на озоновия слой, изхвърлянето на отпадъци, загубата на би-
оразнообразие и обезлесяването, и всички са взаимносвързани. За да се спра-
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Екологичните 
проблеми на-

растват право-
пропорционално 
с развиващата 

се човешка дей-
ност

Можем да се опи-
таме да се отнася-
ме към природата 
като към свой дом, 
какъвто всъщност 

е

вим с тези проблеми, трябва да ми-
слим няколко стъпки напред, да сме 
креативни и да работим с това, 
което разполагаме.

През последните години виждаме 
все по-интересни идеи за справяне с 
екологичната криза, особено по от-
ношение на отпадъците, които на-
мират приложение в строител-
ството, производството на 
енергия и използването им като су-
ровина за производството на ал-
тернативни стоки и материали, 
които по нищо не отстъпват на 
конвенционалните.

Защо в България не е толкова 
разпространено разделното из-
хвърляне на отпадъци? В Герма-
ния например имаш сериозни гло-
би, ако не го правиш. То е 
задължително.

Смятам, че изградената към мо-
мента система за разделно събира-
не на битовите отпадъци в Бълга-

Смятам, че проектът е изключи-
телно ценен, тъй като в него се 
преплитат екологични и културни 
ползи чрез традицията на ръчното 
тъкане, и се надявам чрез реализи-
рането му да повишим обществе-
ното самосъзнание, и да успеем да 
вдъхновим повече хора, които да 
припознаят идеята.

Много млади хора се чудят дали 
да кандидатстват Екология. 
Какво бихте ги посъветвали?

Ако имате интерес към заобика-
лящия ви свят, обичате природата 
и имате добри аналитични умения, 
не се колебайте - ще направите 
добър избор с тази професия и ще 
получавате огромно удовлетворе-
ние от свършената работа. Важно 
е обаче да знаете, че работата на 
еколога е отговорна и за да се раз-
вивате успешно в тази сфера, 
трябва да сте упорити и да сте 
склонни постоянно да търсите 
нови знания. 

рия не е напълно съобразена със 
спецификите на региона. В последно 
време обаче се инвестират сериоз-
ни усилия за промяна в това отно-
шение, включително законодателни.

Разнообразни са факторите, кои-
то гарантират успеха на система-
та за разделно събиране на отпадъ-
ците от домакинствата. 
Най-напред трябва да се работи 
върху повишаване на информира-
ността на обществото, след кое-
то да се повиши качеството на 
предлаганите услуги, така че гене-
раторите на отпадъците да са из-
вестни и да е ясна отговорността 
за правилното събиране или непра-
вилното разделяне на отпадъците, 
и не на последно място да бъдат въ-
ведени стимули и санкции.

Но освен разделното изхвърляне 
на отпадъци, какво можем да 
правим в ежедневието си, за да 
предпазим планетата?

Можем да се опитаме да се отна-
сяме към природата като към свой 
дом, какъвто всъщност е. От ог-
ромно значение за опазването на 
планетата ни са познатите и малки 
на пръв поглед усилия, като това да 
гасим лампите, когато нямаме нуж-
да от тях, да спираме течащата 
вода докато мием зъбите си, да но-
сим собствена торба, когато оти-
ваме на пазар, да се стремим да ку-
пуваме устойчиви продукти, да 
даряваме ненужните си вещи на 
хора в нужда, да не толерираме чуж-
дата безотговорност, както и да 
сме информирани за проблемите и 
да споделяме тази информация с 
познатите си.

Разкажете ни за някой интере-
сен ваш проект. 

В момента реализираме изключи-
телно интересен за мен демон-
страционен проект за предотвра-
тяване образуването на битови 
отпадъци от облекла и текстил, 
чрез който искаме да покажем как 
съдбата на едно огромно количе-
ство непотребни текстилни изде-
лия може да бъде променена и те да 
не приключат жизнения си цикъл в 
депото за битови отпадъци. В ос-
новата на проекта стои стреме-
жът към най-благоприятните ал-
тернативи от йерархията за 
управление на отпадъците, а имен-
но повторна употреба, подготовка 
за повторна употреба и изработка 
на килими от негодния за повторна 
употреба текстил. 
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Гледайте телевизия на местния език
Започнете да гледате телевизия не просто на местния език, ами преда-
вания, създадени именно в страната, в която отивате, възможно най-ра-
но. Това ще ви помогне не само да свикнете с различни акценти, а и да раз-
берете кои са актуалните теми и местни знаменитости. Така ще може 
по-бързо да се впишете в разговорите с останалите студенти в уни-
верситета и да вникнете по-добре, някои от най-важните теми в обще-
ството.

Слушайте подкасти, свързани със специалността ви
Ако не обичате да гледате телевизия, намерете подкасти, свързани със 
специалността ви. Така ще може да упражнявате езика, а и неусетно ще 
натрупате знания, свързани със сферата, в която искате да се развива-
те.
Проверете дали университетът ви също има подкаст и се абонирайте, 
за да следите темите, които вълнуват преподавателите и останалите 
студенти.

материал на Юлия Кошаревска
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Гледайте 
предавания, 
създадени в 

страната, в която 
отивате, 

възможно най-
рано

как да се подготвим  
за първия месец от   

жИВОТА В чУжБИНА

Е
сента е ново начало за много студенти, които започват първия си семестър 
в чужбина. Ако и вие се впускате в това приключение, подготовката ви си-
гурна е започнала отдавна - от избор на страна и университет, където да 
следвате, до самото кандидатстване. Но замисляли ли сте се за какво друго 
трябва да се приготвите, освен за административната страна на нещата?
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Проверете въвеждащата 
програма от университета
Най-вероятно университетът ви 
е подготвил програма за първите 
седмици от началото на учебната 
година, която не включва само 
лекции, а и много опознавателни 
събития. Обезателно посетете 
възможно най-много от тях, за да 
се запознаете с хора от различни 
специалности и да опознаете гра-
да и университета.
Проучете какви събития са под-
готвили и от студентския съвет 
и направете списък с тези, на кои-
то искате да отидете. Някои от 
тях може да са платени (например 
ако учите в Англия), така че про-
верете предварително дали е не-
обходимо да си купите билети.

Намерете приятели още 
преди да заминете
Университетът ви вероятно има 
Facebook група за всички студен-
ти, които започват следването 
си през тази година. Там ще може 
да се запознаете с бъдещите ви 
колеги, още преди да заминете. 
Тези групи са и чудесно място да 
разберете какво може да очаква-
те през първите седмици, а и дори 
да си намерите квартира или сък-
вартиранти.
Ако не намирате подходящи 
Facebook групи, може би платфор-
мата не е толкова популярна сред 

младите хора в страната, в която 
отивате. Разберете какви са 
предпочитаните социални медии 
сред връстниците ви там и си на-
правете профил. Във Великобри-
тания например, все повече от 
студентските групи са не във 
Facebook, а в Whatsapp.
Проверете дали има група и за ва-
шата специалност. Ако такава 
още не съществува, защо не я съз-
дадете сами? Така ще се запознае-
те с други хора, следващи същата 
специалност, а щом същинското 
учене започне, ще може да обсъж-
дате неща, свързани с учебния 
процес.

Проучете града  
предварително 
Първите няколко седмици вероят-
но ще са по-спокойни в универси-
тета и ще имате достатъчно 
време, за да разгледате града, в 
който ще живеете. Проучете кои 
са основните неща, които искате 
да видите - от забележителности 
до места за хапване и магазини за 
хранителни стоки, близо до обще-
житието ви. Цените в различните 
магазини може да варират доста, 
затова проучете и къде бихте ис-
кали да пазарувате.

Но докато изпълнявате внимател-
но изготвения ви план за първите 
няколко дни, не се страхувайте да 
се изгубите и да откриете различ-
ни места в квартала, в който ще 
живеете. Запознайте се и със съсе-
дите си - не се знае кога ще ви 
потрябва помощ или съвет за но-
вия град, в който живеете.

Не прекалявайте с  
пазаруването от България
Вече сигурно сте помислили за 
всичко, което ще ви е необходимо в 
новата квартира. Не прекалявай-
те обаче с пазаруването от Бъл-
гария. Вероятно ще може да наме-
рите много от нещата, които са 
ви необходими на по-изгодни цени 
в страната, в която отивате. 
Така няма да ви се налага и да пре-
насяте прекалено много багаж и 
ще може да се настаните спокой-
но.
Проверете и какво вече има налич-
но в квартирата ви - ако тя е обо-
рудвана с тави, тигани, тостер и 
кана за варене на вода например, 
няма да има смисъл и вие да купува-
те или носите от България всички 
тези неща.

Изберете извънкласни  
дейности
Извънкласните дейности, с които 
ще изберете да се занимавате по 
време на следването, са изключи-
телно важни. Те ще ви помогнат 
да намерите приятели със сходни 
интереси и да разберете по-
добре местната култура. 
Освен това те са изключително 
полезни при търсенето на работа 
или подходящ стаж. Дори когато 
кандидатствате за неплатени 
стажантски позиции пак ще бъде-
те оценявани на базата на досе-
гашния ви опит. Ако заемете от-
говорна позиция в някой клуб или 
спортен отбор, ще имате за как-
во да говорите по време на ин-
тервюто си.
Използвайте времето преди да 
заминете да помислите с какво 
бихте искали да се занимавате. 
Разгледайте социалните медии на 
клуба, който изберете и се свър-
жете с членовето му, за да разбе-
рете повече и да зададете всички 
въпроси, които ви вълнуват.
Ако искате да помагате на Бълга-
рия от разстояние, проучете и 
различни доброволчески организа-
ции, в които може да се включите 
от чужбина. В "Лечение без грани-
ци" например български студенти 
и млади професионалисти пома-
гат на пациенти, нуждаещи се от 
лечение в чужбина с превод и ин-
формация. 

А ако вярвате в някоя кауза и има-
те идея как да подобрите ситуа-
цията, защо не започнете да раз-
вивате свой проект, с който да 
промените света? 

Извънкласните 
дейности, с които 
ще изберете да се 

занимавате по 
време на 

следването, са 
изключително 

важни
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приключващото лято и началото на учебната години, всички започват отново да си припомнят и 
да сравняват присъственото обучение с дистанционното и техните предимства и недостатъци. 
Днес дигиталното обучение се очертава като необходим ресурс за учениците и училищата по це-
лия свят. За много образователни институти това е изцяло нов начин на образование, който те 
трябваше да възприемат. Онлайн обучението сега е приложимо не само за изучаване в училищата и 

университетите, но също така се разпростира и върху изучаването на извънкласни дейности. През послед-
ните месеци търсенето на онлайн обучение се е увеличило значително и най-вероятно така ще продължи и в 
бъдеще.

56

ла
йф

ст
ай

л

Материал на Кристина Пенчева

предимства и 
недостатъци  
на дистанционното обучение

по-достъпно в сравнение с физическото обучение. Това е 
така, защото онлайн обучението елиминира разходите 
за транспорт, храна и най-важното – квартира/обще-
житие. Освен това всички курсове или учебни материали 
са достъпни онлайн, като по този начин се създава без-
хартиена среда за обучение, която е по-достъпна, като 
същевременно е от полза и за околната среда.

4. Подобрено присъствие на учениците
Тъй като онлайн класовете могат да се провеждат от 
дома или от избраното от вас място, има по-малък шанс 
учениците да пропуснат уроците.

5. Подходящо за различни стилове на обучение
Всеки ученик има различно учебно пътуване и различен 
стил на обучение. Някои студенти учат визуално, дока-
то някои предпочитат да учат чрез аудио. По същия на-
чин някои ученици процъфтяват в класната стая, а други 
предпочитат да са самостоятелни ученици, защото се 
разсейват от големи групи.
Онлайн системата за обучение, с нейния набор от въз-
можности и ресурси, може да бъде персонализирана по 
много начини. Това е най-добрият начин за създаване на 
перфектна учебна среда, подходяща за нуждите на всеки 
ученик. 

1. ефективност
Онлайн обучението предлага на учителите ефективен 
начин да преподават уроци на учениците. Онлайн обуче-
нието има редица инструменти, като видеоклипове, PDF 
файлове, подкасти и учителите могат да използват 
всички тези инструменти като част от учебните си 
планове. Разширявайки плана на урока извън традицион-
ните учебници, включвайки онлайн ресурси, учителите 
могат да станат по-ефективни преподаватели.

2. достъпност по отношение на  
време и място
Друго предимство на онлайн образованието е, че позво-
лява на учениците да посещават часове от всяко място 
по тяхно желание. То също така позволява на училищата 
да достигнат до по-обширна мрежа от ученици, вместо 
да бъдат ограничени от географските граници. Освен 
това онлайн лекциите могат да се записват, архивират 
и споделят за бъдещи справки. Това позволява на учени-
ците да имат достъп до учебния материал в момент, в 
който им е удобно.

3. достъпност
Друго предимство на онлайн обучението са намалените 
финансови разходи. Онлайн образованието е много 

предимства:
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Позволява на 
учениците да 

посещават 
часове от всяко 
място по тяхно 

желание

Най-голямото 
предизвикателство 

на онлайн  
обучението е  

борбата с  
фокусирането  
върху екрана

Недостатъци:
1. Невъзможност за фокусиране върху екрани
За много ученици и студенти едно от най-голямото предизвика-
телство на онлайн обучението е борбата с фокусирането върху ек-
рана за дълги периоди от време. С онлайн обучението има и по-голям 
шанс учениците да бъдат лесно разсейвани от социалните медии 
или други сайтове. Ето защо е наложително учителите да поддър-
жат онлайн класовете си ангажиращи и интерактивни, за да помог-
нат на учениците да останат съсредоточени върху урока.

2. технологични проблеми
Друго ключово предизвикателство на онлайн класовете е интер-
нет връзката. Докато навлизането на интернет се е увеличило 
скокообразно през последните няколко години, в по-малките градо-
ве проблемът е постоянната връзка с прилична скорост. Без посто-
янна интернет връзка за ученици или учители може да има липса на 
приемственост в обучението за детето. Това е пагубно за образо-
вателния процес.

3. Чувство за изолация
Учениците могат да научат много, ако са в компанията на своите 
връстници. В онлайн клас обаче има минимални физически взаимо-
действия между ученици и учители. Това често води до чувство на 
изолация за учениците. В тази ситуация е наложително училището 
да позволи други форми на комуникация между учениците, връстни-
ците и учителите. Това може да включва онлайн съобщения, имейли 
и видеоконференции, които ще позволят взаимодействие 
лице в лице и ще намалят чувството за изолация.

4. Обучение на учители
Онлайн обучението изисква учителите да имат основно разбиране 
за използването на цифрови форми на обучение. Това обаче не винаги 
е така. Много често учителите имат много основно разбиране за 
технологиите. Понякога те дори нямат необходимите ресурси и 
инструменти за провеждане на онлайн класове.
За борба с това е важно училищата да инвестират в обучение на 
учители с най-новите технологични актуализации, за да могат те 
да провеждат безпроблемно своите онлайн класове.

5. Управление на времето на екрана
Много родители са загрижени за опасността за здравето, ако деца-
та им прекарват толкова много часове, гледайки екран. Това увели-
чаване на времето пред екрана е една от най-големите грижи и не-
достатъци на онлайн обучението. Понякога учениците също 
развиват лоша стойка и други физически проблеми поради това, че 
стоят прегърбени пред екрана. Добро решение за това би било да 
дадете на учениците почивки от екрана, за да освежат ума и тяло-
то си.



Мислите ми за 
периода КариZма 
не са това, което 

някой би 
предположил

Миро:  
искам да оставя любов. 
искам да помогна и на 
други изгубили пътя си 
да го намерят

Здравей, Миро. Благодарим ти за 
интервюто. Как си? Как се чувст-
ваш?

Благодаря за поканата! Чувст-
вам се в чудесна форма извън зона-
та на комфорт, което (мое мнение) 
е твърде добре.

„Мироглед“ е последният ти ал-
бум. Какъв е пътят да създадеш 
албум? С какво е специален този 
албум за теб?

Ще започна с това, че “Миро-
глед” е необичаен албум. В него съм 
направил точно каквото съм искал, 
по начина по който съм го почув-
ствал. Да създадеш албум е сбъдва-
не на мечта, забава и труд, но е 
труд, в който се наслаждаваш от 
мига на написване на песните, до 
финалното им смесване.

Всяка песен минава през етапи-
те на демо аранжимент, звукозапи-
си в различни студия с много музи-
канти (например в “Печат от 
моята душа”, освен солистите на 
основните инструменти, чувате 
симфоничен щрайх оркестър от, да 
кажем, 20 музиканти). Накрая, след 
като всичко е записано, започва  
постпродукция с тонрежисьор, 
което е важно - едно “смесване” 
може да “убие” песента… 

Работата върху албум много 
прилича на това да избереш и по-
сле да проявиш най-добрите сним-
ки от пътуване, да ги подредиш по 
начин, който ти харесва във фото-
албум и да напишеш с най-хубавия 
си почерк в кой период са заснети. 

Всяка снимка, както и всяка пе-
сен, са запечатан миг време-прос-
транство.

“Мироглед” е специален за мен и 
за моята общност, защото е пър-
вият ми плод (символично) след ос-
вобождението ми от зависимости. 

интервю на Борислав Борисов
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Ти си изключително вярващ човек... Защо? Какво ти 
дава това?

Когато на никой не му беше до мен, невидимо при-
съствие неизменно ме подкрепяше и даваше надежда… 
Започнах да осъзнавам по трудния начин, че колкото и 
да бягам от Исус, независимо от всичките ми грешки 
и провали, Той няма да се откаже от мен. Но има още…

Разберете ме правилно - когато видим красива 
картина знаем, че е нарисувана от художник. Бихме 
нарекли луд онзи, който каже, че картина 2 на 2 метра 
изобразяваща залез например се е появила от нищо-
то… Защо тогава, когато гледаме природата вдъхно-
вяваща художниците не е очевидно, че зад това вели-
чие стои личността на един още по-велик Творец. 
По-добър отговор няма да получите от мен. 

Исус е моят автор и Бог е мой баща. Аз съм Негово 
произведение и както всичките му творения съм съ-
вършенно направен. Неговата спасителна любов 
предизвиква естествения ми отклик на привързаност 
и благодарност и към Него и към хората.

Спортуваш активно. От кога спортуваш толкова 
усилено? Какво ти дава това?

Няколко дни след като спрях алкохола бях при прия-
тел, който е лекар и с негова помощ се върнах в зала-
та за тренировки. Днес, освен че съм несравнимо по-
здрав, залата е и мястото ми за терапия от 
ежедневието - час и нещо всеки ден, които са само 
мои и това ме центрира, фокусира, дава ми енергия за 
останалата част от деня и бонусът е, че според мен 
изглеждам несравнимо по-добре от преди.

Изкарват ли се пари от музика в България?
Пари се изкарват във всичко, което се прави със 

страст, майсторлък и себеусъвършенстване. Музика-
та не е изключение. 

Много млади хора искат да бъдат като теб – успеш-
ни певци. Какъв е твоя съвет към тях?

Ето го добрият съвет: Бъдете автентични! Няма 
друг вас на планетата или през хилядолетията. Вие 
сте в едно единствено копие… Също: бъдете автори 
на песните си. Да пеем вече е една малка част от ра-
ботата ни.

Започнах да се възприемам преди всичко като ав-
тор, творец, артист и накрая като човек, който си 
изкарва прехраната чрез гласните си връзки, но само 
като певец - не. Певец беше Лучано Павароти, който 
интерпретираше една и съща популярна класика с 
безброй други тенори и го правеше по-добре от тях, 
но ние сме в динамичния свят на популярната музика, а 
той е с различни специфики от класиката…При нас 
професионалния профил на Ренесансовият човек по 
чудо все още се е съхранил и се търси.

Завърши интервюто с твой любим цитат от песен.
“Чуй ме,
Хвърли по вятъра тъгата,
Хвърли от хляба си в реката, 
Променяй своята съдба

Чуй ме, дори когато мен ме няма
И само песента оставя
Печат от моята душа”

Трезвото ми съзнание създаде песен като “Очите” и по-
неже ми е най-любима от всички мои песни досега съм 
щастлив.

Знаеш ли... Някои хора продължават да те наричат 
Миро от „Каризма“. Това дразни ли те? Какви спомени 
имаш от този период?

“Миро от …” ме наричат тези, които или нямат от-
ношение или тези, които не ме харесват, и това е ОК 
- ако всички ме харесват значи нещо с мен не е наред.

Това е и име от таблоидите и като следствие - от 
техните читатели, но ще го кажа мило - тези медии и 
хора не са точно тези, с които сверявам часовника си 
по която и да е тема.

Миро е името, с което цял живот ме наричат близки 
и приятели и то беше моят естествен избор за сце-
нично, защото искам приятели, а не фенска база. Миро с 
ударение върху “О” е и нашата дума за елей, масло за по-
мазване - така че стоя зад избора си да съм с едно име, 
дори да създава предпоставка за пояснение, защото 
наистина ме описва най-точно.

Мислите ми за периода КариZма не са това, което 
някой би предположил. След време се филтрират и ос-
тават само добрите спомени, но с онзи период не е 
така - преобладават самотните и тъжните. Депреси-
ята, с нежелание го признавам, беше естественото ми 
състояние, за което не беше виновна никоя част от 
екипа на групата, но да кажем, че не беше и част от ре-
шението.
След края на КариZма труден ли беше пътя да пое-
меш като самостоятелен изпълнител?

Абсолютно не, имах свръхестествен летящ старт… 
Отдавам го на благословението, което нося със себе си, 
което не зависи нито от обстоятелствата, нито от 
това с кой го деля…  С мен направи избор да тръгне и 
концертния мениджър на КариZma, така че веднага 
стъпих на същия хонорар, на който работехме, но вече 
не трябваше да го деля. 

Осъзнавам, че съм от малкото, които имат катего-
рична свобода след групата, в която са били.

Ще дам актуален пример от световната сцена: ни-
кой от великите ABBA не успява сам. Бени и Бьорн про-
дължават да работят заедно донякъде успешно, но 
само като автори. Публиката не одобрява и самостоя-
телната кариера на момичетата, не и в мащаба, в кой-
то заедно бяха ABBA. Сега, 40 години по-късно, групата 
се събра и феновете, в това число аз, ги посрещаме еу-
форично. Това няма да се случи с кариZма, защото при 
мен е друго - след края на дуета получих повишение.

Бог просто благоволи в мен, и аз не знам защо, но 
благословението е факт и е изобилно!

Годините минават, но песните винаги ще останат. 
Какво искаш да оставиш след себе си?

Не всички песни. Всъщност повечето ще бъдат заб-
равени. Болшинството днешни “хитове” са направени 
само за пари, а не и като произведение на изкуството 
(едното не пречи на другото), и затова ще бъдат оста-
вени в миналото. Времето е неподкупен критик.

Какво искам да оставя след себе си? Добър въпрос. 
Искам да оставя любов. Искам да помогна и на други из-
губили пътя си да го намерят. Ще е привилегия с това, 
което правя, да имам какъвто и да е принос. Искам да 
обичам и да съм обичан.



стиПеНдиаНтска ПрОграма 
за междУНарОдНи стУдеНти 
LESTER B. PEaRSoN В 
UNiVERSiTy of ToRoNTo

Краен срок:  
30. ноември 2021 г./17. януари 2022 г.

Размер на стипендията:  
програмата покрива разходите за 
обучение, учебници и живот на около 
37 студенти за целия 4-годишен пе-
риод на следването.

Кратко описание:
Международната стипендиантска 
програма на Lester B. Pearson в 
University of Toronto има за цел да поощ-
ри чуждестранни студенти, които 
демонстрират изключителни акаде-
мични постижения и които са призна-
ти за лидери в своята гимназия. Спе-
циален акцент се поставя върху 
позитивното въздействие, което те 
са оказали в своята общност. Обръща 
се внимание и на бъдещия им потен-
циал да допринесат положително за 
световното развитие.

Изисквания:
 ■ да сте чуждестранен студент (без 
канадско гражданство, т.е. изис-
кващ разрешение за обучение);

 ■ в момента да сте в последната го-
дина на средното си образование 
или да сте завършили не по-рано 
от юни 2021 г.; 

 ■ да планирате да започнете ба-
калавърска степен в University of 
Toronto през септември 2022 г.

Как да кандидатствате:
За да кандидатствате трябва да:

 ■ бъдете номинирани от вашето 
училище;

 ■ подадете документи за бакала-
върска специалност в University of 
Toronto навреме;

 ■ попълните онлайн заявлението за 
стипендия на Lester B. Pearson, след 
като университетът е получил 
както кандидатурата ви, така и 
номинацията ви.

Крайният срок за номинация е 30. но-
ември 2021 г., а за кандидатстване в 
университета – 15. декември 2021 г. 
(макар и да е препоръчително да из-
пратите документи преди 7. ноември 
2021 г.). Заявленията за стипендия се 
подават не по-късно от 17. януари 
2022 г.
За повече информация: 
http://future.utoronto.ca/pearson/
about#about
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БакалаВърски и 
магистърски стиПеНдии за 
междУНарОдНи стУдеНти 
TRaNSfoRM TogETHER В 
SHEffiELd HaLLaM UNiVERSiTy 

Краен срок: 
1. ноември 2021 г./31. май 2022 г. (еже-
годен)

Размер на стипендията: 
50% намаление на таксата за обуче-
ние през първата година на бакала-
върска/магистърска програма.

Предназначена за: 
всички чуждестранни студенти

Кратко описание:
Стипендиите Transform Together са 
отворени за всички чуждестранни 
студенти (включително от Европей-
ския съюз), кандидатстващи за бака-
лавърска или магистърска програма в 
редовна форма на обучение през учеб-
ната 2021/2022 година.

Изисквания:
 ■ ако кандидатствате за бакалавър 
– да сте постигнали или надвишили 
минималните необходими резулта-
ти по английски език и други дисци-
плини;

 ■ ако кандидатствате за магистър – 
да сте завършили бакалавърската 
си степен с отличие от втори клас 
(2.1) или еквивалент;

 ■ да сте приели оферта за редовно 
бакалавърско или магистърско обу-
чение в Sheffield Hallam University;

 ■ да самофинансирате обучението 
си;

 ■ да можете да плащате евентуални 
допълнителни такси, които ваши-
ят курс може да изисква (например 
екскурзии).

Как се кандидатства:
За да кандидатствате за стипендия 
Transform Together, трябва да сте по-
лучили оферта за редовна програма в 
университета Sheffield Hallam за съ-
ответната година. Когато я прие-
мете, можете да подадете докумен-
ти за облекчение на таксите онлайн 
до съответния срок: 1 ноември 2021 г. 
за начало на обучението през януари 
2022 г. и 31. май 2022 г. за начало на 
обучението през септември 2022 г.

За повече информация:
www.shu.ac.uk/transformtogether
 

магистърски стиПеНдии за 
междУНарОдНи стУдеНти На 
UNiVERSiTy of LaUSaNNE В 
ШВейцария 

Краен срок: 
1. ноември 2021 г.

Размер на стипендиите: 
Стипендията от 1600 швейцарски 
франка на месец (10 месеца годишно) се 
отпуска за минималния законоустано-
вен период на програмата, избрана от 
студента. Студентите, които получа-
ват възнаграждението, биват освобо-
дени от всички регистрационни такси 
с изключение на 80-те швейцарски 
франка, които трябва да плащат всеки 
семестър.

Кратко описание:
University of Lausanne в Швейцария 
предлага магистърски стипендии на 
конкурентна основа за чуждестранни 
студенти, които желаят да следват 
магистърска степен в институцията.
 
Изисквания:

 ■ да сте получили чуждестранна уни-
верситетска степен, считана за 
еквивалентна на бакалавър в UNIL, 
преди началото на магистърската 
програма;

 ■ да сте се отличили по време на след-
ването си, най-вече чрез блестящи 
академични резултати;

 ■ да владеете френски или английски 
език на ниво B2 по Европейската ези-
кова рамка;

 ■ да не сте следвали в UNIL в минало-
то;

 ■ да сте платили административната 
такса в размер на 200 швейцарски 
франка.

Как се кандидатства:
Студентите трябва да изпратят за-
явлението си за стипендия и всички 
останали необходими документи по 
пощата. Формулярът за кандидат-
стване трябва да бъде попълнен на 
компютър и подписан от кандидата.
Кандидатурата за магистърска сти-
пендия служи и като такава за прием в 
избрания магистър в UNIL. Крайният 
срок за подаването ѝ е 1. ноември 2021 г. 
(обучението започва през септември 
2022 г.)

За повече информация: 
https://www.unil.ch/international/en/home/
menuinst/etudiants-internationaux/
etudiantes-internationaux-reguliers/
bourses-master-de-lunil.html





ОсТрОвъТ На пТицаТа ДОДО, 
КрЕОЛсКаТа КУхНя и  
ЛазУрНОТО сиНьО МОрЕ

В 
края на лятото няма как да не обърнем поглед към някое красиво място, събрало в себе си це-
лия чар на този толкова бързо отминаващ сезон. Това местенце е остров, който се къпе във 
водите на Индийския океан, в близост до Мадагаскар и не чак толкова близо до Танзания. Ако 
и вашите познания по география са толкова дефицитни, колкото и моите, нямате предста-
ва за кой остров става въпрос, затова ще карам направо – Мавриций, разположен край из-

точния бряг на Африка. Води се част от Маскаренските острови, а столицата му е Порт Луис.

ГЕОГРаФСКИ ОСОБЕНОСТИ

Релеф
Остров Мавриций е с вулканичен произход и е почти 

изцяло заобиколен от коралови рифове. Северната част е 
равнина, която се издига до централно плато, вариращо 
по височина от около 270 до 730 метра над морското 
равнище. Платото е оградено с малки планини, които 
може да са образували ръба на древен вулкан; най-висока-
та точка (828 метра) е Piton de la Petite Rivière Noire на 
югозапад. Двете големи реки, Голямата река Югоизток и 
Черната река, са основните източници на водноелектри-
ческа енергия. Езерото Вакоас е основният източник на 
вода.

Почви и климат
Повече от половината от страната е обработваема и 

почти изцяло е засадена със захарна тръстика, основната 
износна култура. Отглеждат се и зеленчуци и чай за мест-
на консумация.

Климатът е морски субтропичен, с доста еднаква тем-
пература през цялата година (25С на морското равнище и 

материал на Ива Йохан Ганчева

Официалните езици са 
френски и английски 

по-ниска във високите части). Има два сезона: горещ (от 
декември до април) и хладен (от юни до септември). 

Растителност и животински свят
Растителността включва около 600 местни вида, въ-

преки че горските площи са значително намалели. Фауна-
та включва самбър (дългоопашат, тъмнокафяв елен), тен-
рек (бодливо насекомоядно) и мангуста, както и различни 
птици и насекоми.

Интересен факт: Островът някога е бил дом на додо, 
безлетна птица, която е изчезнала през 1681 г. В края на 
ХХ-и век започват опитите да бъдат спасени няколко 
други вида ендемични птици, които са били близо до из-
чезване.
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Население
Сега да обърнем малко внимание на 

човешкия елемент и да видим какво е 
характерно за хората на острова по 
отношение на етнос, езици и рели-
гиозни вярвания.

Етнос
Приблизително две трети от на-

селението е от индо-пакистански 
произход, повечето от които са по-
томци на наети работници в захар-
ната индустрия през XIX-и и начало-
то на ХХ-и век. Около една четвърт 
от населението е креолско (със сме-
сен френски и африкански произход) и 
има малък брой хора с китайски и 
френско-маврицийски произход.

Езици
Въпреки че английският е офици-

алният език, той се говори от много 
малък процент от населението. Кре-

В началото на XXI-ви век Мавриций се 
бори с… пиратството в Индийския океан

олски, френски патоис, се говори от 
около четири пети от населението 
и е лингуа франка, общоприетият 
език на страната. Бходжпури, ин-
до-арийски език, се говори от една 
десета от населението, а френски-
ят се говори от малък процент. 
Други езици, които са разпростра-
нени на острова, включват хинди, 
китайски, маратхи, тамилски, телу-
гу и урду. Маврицианците обикнове-
но говорят два, три или дори повече 
езици, а образователната система 
поддържа широк спектър от езико-
ви обучения, но за нея по-подробно 
след малко.

Религиозни вярвания
Религиозната принадлежност ва-

рира: около половината от населе-
нието са хиндуисти, около една 
трета са християни (повечето от 
които са римокатолици) и, с изклю-
чение на малка група будисти, по-го-
лямата част от останалото насе-
ление са мюсюлмани.

Интересен факт: Гъстотата на на-
селението в Мавриций е най-висока-
та от африканските страни и е 
сред най-високите в света. Прена-
селеността се превръща в сериозен 
проблем, след като страната се 
преборва с една от най-тежките 
форми на маларията, falciparum, в 
началото на 50-те години на мина-
лия век. Това довежда до рязко увели-
чаване на популацията. Днес поради 
целенасочена правителствена поли-
тика, както и заради бързите тем-
пове на икономически растеж, ско-
ростта на естествения прираст е 
намаляла бързо в края на миналия век, 
и сега цифрите са под средните 
данни за света. Емиграцията, пре-
димно във Великобритания и Фран-
ция, също спомага за забавяне на го-
дишния темп на растеж.

Икономика
Ако решите да пътувате до ос-

трова, предполагам, че малко инфор-
мация за икономиката би била полез-
на. Мавриций има смесена развиваща 
се икономика, основана на произве-
ден износ, селско стопанство, тури-

зъм и финансови услуги. Усилията на 
правителството за диверсификация 
на икономиката след 1980 г. са ус-
пешни и островът вече не зависи 
толкова напълно от производство-
то на захар, колкото през по-голяма-
та част от своята история. Брут-
ният вътрешен продукт, един от 
най-високите в сравнение с другите 
африкански страни, нараства 
по-бързо от населението през 90-
те и между 2000-2010 години.

Мавриций е дом на много финансо-
ви институции, включително банка 
за развитие, офшорни банкови ин-
ституции и няколко търговски бан-
ки.

По отношение на сигурността и 
политическата стабилност може да 
се каже, че след независимостта си 
Мавриций, за разлика от повечето 
бивши африкански колонии, поддър-
жа отворена, свободна, демократич-
на и силно конкурентна политическа 
система. Изборите се провеждат 
редовно, като губещите партии 
отстъпват на победителите. Лип-
сата на редовна армия е част от 
причините да няма военни превра-
ти. Това я прави и доста сигурна ло-
кация.

Интересен факт: Захарните план-
тации често използват багас, влак-
ното, което остава от захарната 
тръстика след извличането на за-
харния сок, като гориво за производ-
ство на електричество.

Образование
Няма как да подминем тази тема. 

Не е вероятно много хора, говоря за 
България, да изберат тази дестина-
ция, за да продължат обучението си 
в университет. Въпреки това ще 
кажем няколко думи за образовател-
ната система. Пък то не се знае.

Образованието е задължително 
на възраст между 5 и 16 години. 
Шестгодишното начално образова-
ние започва на 5-годишна възраст, 
което е последвано от седем години 
средно образование. Началното и 
средното образование са безплатни. 

Университетът в Мавриций (съз-
даден през 1965 година) има факул-
тети по селско стопанство, инже-
нерство, право и управление, наука и 
социални и хуманитарни науки. Дру-
го висше учебно заведение е Техноло-
гичният университет, Мавриций 
(създаден през 2000 година). Има 
процент студенти, които посеща-
ват университети в Индия, Фран-
ция и Обединеното кралство. 



Интересен факт: Повече от четири 
пети от населението на острова е 
грамотно.

Култура
Мавриций предлага богата смеси-

ца от културите и традициите на 
различните народи, които го насе-
ляват. Етническото и религиозно-
то му разнообразие също така оз-
начава, че има много празници и 
фестивали през цялата година, сред 
които хиндуистките фестивали на 
Маха Шиваратри през февруари и 
март и Дивали в края на октомври и 
ноември; мюсюлманският фестивал 
ѝĪd al-Fiѝr, отбелязващ края на Рама-
дан; католическите чествания в 
чест на Пер Лавал през септември, 
Деня на всички светии през ноември 
и Коледа през декември; оживените 
чествания на Китайския пролетен 
фестивал; тамилският празник 
Thaipoosam Cavadee, който обикно-
вено се провежда през януари или 
февруари, който включва церемонии 
за ходене върху огън. В цялата 
страна се отбелязва Денят за пре-
махване на робството на 1 февруа-
ри.

Може би най-известният местен 
писател е Дев Вирахсами, поет и 
драматург. Въпреки че пише както 
на френски, така и на английски, Ви-
рахсами е най-известен с усилията 
си да популяризира употребата на 
креолски. В допълнение към собстве-
ните си пиеси и поезия, той е превел 
и няколко от пиесите на Шекспир на 
креолски.

Интересен факт: Мавриций е извес-
тен със сегата, популярен народен 
танц, състоящ се от движения на 
бедрата и ръцете в ритъм. Танцът 
може да се проследи до XVIII-и век, 
когато е бил изпълняван от местни-
те роби.

Храна
Креолската кухня е особено попу-

лярна сред местното население и 
има влияние от африканската, ин-
дийската и френската кухня. Креол-
ската храна на Мавриций включва 
ястия и подправки. Едно типично 
такова е Creole rougaille (пикантен 
доматен сос с месо или риба), който 
показва африканското наследство 
на ястието.

Спорт и отдих
В Мавриций има много активна 

спортна култура. Футболът (евро-

събития. Островните игри в Индий-
ския океан (The Indian Ocean Island 
Games) са провеждани в Мавриций, 
както и международни турнири по 
бокс, джудо и волейбол за жени. 

Интересен факт: Мавриций дебю-
тира на Олимпийските игри чак през 
1984 г. в Лос Анджелис.

Най-хубавото оставям за накрая 
– примамливи плажове и лазурно си-
ньо море, плуване с делфини и наблю-
даване на китове, круиз с катамаран, 
педълбординг, кайтсърфинг, гмурка-
не, катерене, природни резервати с 
уникален животински и растителен 
свят, автентична креолска кухня, 
спомената по-горе, и какво ли още 
не… Но всичко това е на един клик 
разстояние или, ако можете да си го 
позволите, на разходка до най-близ-
ката туристическа агенция. 

Населението на 
острова е почти 

1.3 милиона души

пейски), представен на острова от 
британците, претендира за най-го-
лям брой участници и фенове. На 
най-високо ниво има национален от-
бор, който се състезава в турнира 
за Купата на нациите на Африка. На 
местно ниво феновете следват от-
борите във футболна лига, която 
съществува от десетилетия. Мал-
ката френско-маврицийска общ-
ност запалено подкрепя силно орга-
низиран и доста ритуализиран 
сезон на лов на елени. Маврицийци-
те от всички общности правят 
зимните конни надбягвания една от 
най-популярните и много посещава-
ни спортни дейности на годината. 
Отделни маврицианци се състеза-
ват на най-високи международни 
нива на бридж и табла.

От независимостта си Мавриций 
участва активно както в регионал-
ни, така и в международни спортни 
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