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Информация
 за средно и висше 

образование, 
стипендии

 и конкурси, 
езикови курсове 

и сертификати 
и още много.



И
змина още 
една година, 
като 
погледите ни 
вече са 
насочени в 
следващата. 
Знаем, време 

е за равносметки и обещания. Но 
е и време да запретнем ръкави, 
защото образованието през 
изминалата година беше 
подложено на редица изпитания. 
Вярваме, че вече всичко се 
нормализира.
За този прекрасен празничен 
брой сме ви подготвили 
Архитектура и Hotel and Hospital-
ity Management като теми на 
броя. Към тях сме добавили и 
интервюта с професионалисти в 
дадената сфера.
Не сме забравили да разгледаме 
и най-добрите световни 
университети за 2022-ра година и 
да проверим има ли разместване 
в класацията.
И тъй като се интересуваме от 

образованието в различни части на Европа и света, днес ви представяме Гърция, 
Португалия, Великобритания, Нидерландия, САЩ и Канада. Една богата и 
различна палитра, на която може да се насладите.
Никога не пропускаме и езиковите сертификати, като може да прочетете за 
японския език.
Срещаме ви и с един истински специалист по Java Development.
А за финал сме подготвили и лайфстайл част, в която може да намерите 
Фестивали на светлината и едно прекрасно интервю с хитовите Торино и 
Пашата.
И какви празници са без коледен дух? Погрижили сме се с историята на най-
популярните коледни песни.
 

 Бъдете живи, здрави и много щастливи!

Весели празници!

Борислав Борисов
редактор



Съдържание

Къде да ни намерите: 

Екип: 
издател: 
Десислава Пенчева 
d.pencheva@studyabroad.bg

автори:
Десислава Пенчева
Милена Узунова
Юлия Кошаревска
Кристина Пенчева 
Ива Йохан Ганчева 
Борислав Борисов
Жени Янева
editorial@studyabroad.bg 

коректор:  
Ива Йохан Ганчева

сп. Образование и специализация в чужбина е запазена марка на Маркет Тренд ЕOОД.  
Никаква част от това издание не може да бъде копирана изцяло или в частичност без изрич-
ното писмено разрешение на издателя. Всички права запазени. Издателят не носи отговор-
ност за достоверността на информацията, подадена в рекламите и платените публикации.

корица  
декември 2021 г.:
фотограф:  
Костадин Кръстев - Коко
дизайн: Иво Грозев
модел: Торино и Пашата 

производствен директор:  
Виргиния Димитрова

реклама:
Мария Киркова 
reklama@studyabroad.bg

разпространение:  
Виргиния Димитрова

абонаменти: 
Даниела Стоянова 
abonament@studyabroad.bg

 

дизайн: 
Иво Грозев
design@studyabroad.bg

фотограф:  
Костадин Кръстев - Коко

За контакт:
02/ 961 62 63, 02/ 961 63 63 
office@studyabroad.bg

www.StudyAbroad.bg

Бензиностанции: ■ Shell ■ Petrol; Книжарници: ■ Хеликон ■ Bookpo!nt ■ Orange center ■ Greenwhich  
Вериги за хранителни стоки: ■ Фантастико ■ Онлайн магазини: ■ Ozone.bg ■ Store.bg  
■ Bookpoint.bg ■ biblio.bg ■ globulbooks.com Дистрибутори: ■ Български пощи  
■ Доби прес ■ НАР Други: ■ Павилиони Lafka ■ Търговска мрежа

Студентски живот  4
University of Warwick

България 8
ABLE Mentor

Езикови курсове и сертификати 10 
Японски език

Образованието в цифри  12
Най-добрите световни университети за 2022

Специалност на фокус 16
Архитектура

Специалност на фокус 24
Hotel and Hospitality Management

Средно образование 30
Дуално обучение в България

Студентски живот 32
Saxion University of Applied Sciences

Обучение във Великобритания 34
Всичко, което трябва да знаете

Обучение в Гърция 36
Пълна информация

Обучение в Португалия 40
Най-западната точка на Европа

САЩ и Канада 43
Най-добрите университети

Нидерландия 46
Докторантури

Стипендии 49

Професия 50
Java Developer

Полезни съвети 52
Умения по време на следването

Култура 54
Фестивали на светлината

Звезден час 56
Торино и Пашата

Травел 58
Молдова

Лайфстайл 62
История на най-популярните коледни песни



БЕЗПЛАТЕН
СПРАВОЧНИК

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 
В УНИВЕРСИТЕТ  

СПРАВОЧНИК
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 
В УНИВЕРСИТЕТ 2022

издание на

18

6



ст
уд

ен
тс

ки
 ж

ив
от

4

Уорик предлага 
много интересни 

и нетипични 
предмети като 

например 
„Философия на 
злото“, което 

прави 
обучението 

много 
вълнуващо

...  
„Не се притеснявайте да общувате  
с нови хора и да опитвате занимания,  
които не сте опитвали досега"

Вилия е родена и израснала в София и е учила в  
Немско училище София. В момента учи философия, политика и 
икономика в Англия в Университета в Уорик.

Представете се на  
читателите ни

Здравейте, казвам се Вилия. На 20 
години съм и съм родена и израснала в 
София. От първи до дванадесети 
клас учих в Немско училище София, 
което е частно училище към Немско-
то посолство. Обучението там 
следва немската образователна сис-
тема и завършва с немска диплома 
„Абитур“. Въпреки силното влияние 
на немската култура по време на 
средното ми образование взех реше-
ние да уча във Великобритания. При-
чината за това е специалността ми  
философия, политика и икономика, 
която не се предлага в немски уни-
верситети.

Разкажете ни за Вашия универси-
тет (къде се намира, къде е в кла-
сациите, с какво се отличава от 
останалите университети). Как 
и защо се спряхте на тази специ-
алност?

Университетът в Уорик (University 
of Warwick) се намира в централна 
Англия, в близост до Ковънтри и 
Бирмингам. Устроен е като кампус, 
тоест не е в конкретен град, а има 
самостоятелен комплекс и всички 
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интервю на Виргиния Димитрова

сгради и общежития са на едно мяс-
то. По този начин студентското 
общество е изключително сплотено 
и намирането на приятели е много 
лесно. Въпреки че самият универси-
тет е отделен от градовете, 
транспортната мрежа е много раз-
вита и бързо се стига до близките 
градове - Ковънтри, Бирмингам, Ле-
мингтън Спа и Стратфорд на Ейвън. 

Самият университет е част от 
топ 10 университетите във Велико-
британия във всички класации. За 
2022 г. класацията The Good University 
Guide, издадена от The Times, отлича-
ва Уорик с „Университет на година-
та за качество на обучение“ във Ве-
ликобритания и второ място в 
категория „Университет на година-
та“. Особено важни за мен бяха класа-
циите по предметите, които са 
част от моята специалност. За тази 
година същата класация отрежда на 
Уорик второ място по икономика, 
трето по политика и трето по фи-
лософия във Великобритания. 

Може би най-отличителното в 
Уорик е, че е сравнително нов уни-
верситет, основан през 1965 г., и въ-
преки това се конкурира с тради-
ционните елитни английски 



През тази учебна 
година 

обучението се 
състои от 

присъствени и 
виртуални 

елементи. По 
всички предмети 

основните 
лекции, в които 
се преподава 

материалът, са 
под формата на 
предварително 
записани видеа

университети като Оксфорд и 
Кеймбридж. 

Основната причина, поради коя-
то се спрях на него, е структурата 
на специалността ми. Политика, 
философия и икономика като от-
делна специалност е много прес-
тижна в Уорик и след обзорно срав-
нение на структурите на подобни 
специалности в други университе-
ти, се спрях на Уорик. За разлика от 
други университети, включително 
Оксфорд и University College London, 
в Уорик специалността ми позво-
лява почти неограничена свобода, 
която ми позволява да специализи-
рам обучението си спрямо интере-
сите ми. Освен това Уорик предла-
га много интересни и нетипични 
предмети като например „Филосо-
фия на злото“, което прави обуче-
нието много вълнуващо. 

Как протече кандидатстване-
то? Има ли специфики, за които 
трябва да предупредите бъде-
щите кандидати?

Кандидатстването за всички 
британски университети се про-
вежда през платформата UCAS, 
където кандидат-студентите 

кандидатстват със своите (предварителни) оценки, мотивационно писмо 
и препоръка от преподавател. Университетите също така изискват сер-
тификат за английски език. Кандидатстването се провежда по време на 
първия срок от дванадесети клас, което е доста рано. Важно е интересу-
ващите се от обучение във Великобритания да вземат сертификат по 
английски навреме. Аз предпочетох да взема Cambridge Advanced English 
(CAE), но има и други алтернативи. Препоръчвам на всички бъдещи студен-
ти да проучат учебната програма за специалностите в отделните уни-
верситети, защото макар и под едно и също име, съдържанието и мето-
дите на обучение могат да се различават значително в отделните 
университети. Също така смятам, че класациите за отделни академични 
сфери (напр. Икономика) са много по-важни, отколкото общата класация на 
университета по всички предмети. 

Как е структурирано обучението, както и текущият контрол?  Как-
ви са възможностите за извънкласни дейности и стаж в рамките на 
следването?

През тази учебна година обучението се състои от присъствени и вир-
туални елементи. По всички предмети основните лекции, в които се пре-
подава материалът, са под формата на предварително записани видеа. 
Това има предимството, че мога да гледам лекциите в удобно за мен време 
и мога да стопирам, когато пожелая. Вторият елемент от обучението е 
под формата на виртуални лекции на живо, които се провеждат в плат-
формата Microsoft Teams, и в които студентите могат да задават въпро-
си на лекторите по материала. Третият елемент са семинари/упражнения, 
които се провеждат на живо. В семинарите студентите са разделени на 
групи по около 15 души и преподавателите изясняват материала, задават 
въпроси, възлагат задачи и се провеждат дискусии. 

Към момента противоепидемичните мерки в Англия са много леки. Не е 
задължително да се носят маски и всички заведения са отворени на пълен 
капацитет. Единствено по време на упражнения в университета препода-
вателите могат да изискват носенето на маски. 

Студентският съюз в Уорик е един от най-големите във Великобрита-
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ния и се състои от повече от 250 студентски общества. 
Обществата се управляват от студенти и могат да бъ-
дат на всякаква тематика: изкуство, музика, спорт, наука, 
забавления, бизнес и много други. Всеки студент има право 
да посещава тези общества – по този начин извънкласни-
те дейности са неограничени. 

През тази учебна година съм председател на две обще-
ства – Българското общество и обществото по салса 
танци. Ролята ми е да ръководя всички дейности на обще-
ствата, да организирам мероприятия, уроци по танци, 
участия в състезания и събирания. Обществото по салса 
към момента има около 150 членове. Препоръчвам на всич-
ки студенти във Великобритания да участват активно в 
студентските общества, защото предлагат страхотна 
възможност за намиране на хора със сходни интереси, за 
разпускане след дълъг ден в библиотеката и за усъвър-
шенстване на важни умения като работа в екип, управле-
ние на хора и поемане на отговорност.

В рамките на следването има възможност за прекарва-
не на година учейки в университет-партньор на Уорик в 
чужбина или работейки в компания по собствен избор. Са-
мият университет предлага много възможности и ресур-
си за намиране на стаж под формата на кариерни меро-
приятия, онлайн платформи за търсене на стаж и други. 
Въпреки тези възможности, основната отговорност за 
намиране на стаж принадлежи на самите студенти. Аз 
лично активно търся възможности за летен стаж както в 
България, така и в Англия. Летните стажове са страхот-
на възможност за опознаване на различни сфери и силно ги 
препоръчвам на всеки студент.

Разкажете ни нещо, което Ви направи силно впечат-
ление от живота Ви във Великобритания.

Хората във Великобритания са много усмихнати и ши-
рокоскроени. Поради многото чужденци, както в моя уни-
верситет, така и по принцип, ежедневието е много ин-
тернационално. Например в момента живея на квартира с 
приятели от Нидерландия, Гърция и Хонг Конг. 

Регионът на моя университет е много индустриален и 
тук живеят много източноевропейци – основно поляци. 
Когато пристигнах, се изненадах от това колко много 
полски магазини за хранителни стоки има, които зареж-
дат и основни български продукти като сирене, кисело 
мляко и лютеница.  

Имате ли вече планове за бъдещето? Обмисляте ли 
връщане в България?

Към момента нямам конкретен план за бъдещето след 
като се дипломирам. Стремя се  да събирам възможно 
най-много професионален опит чрез стажове и обучения. 
Не съм решила дали ще правя магистратура непосред-
ствено след бакалавърската степен, или ще работя ня-

Препоръчвам на всички студенти 
във Великобритания да участват 
активно в студентските общества, 

защото предлагат страхотна 
възможност за намиране на хора 

със сходни интереси

колко години преди магистратурата. Също така не съм 
решила все още дали искам да продължа да живея във Ве-
ликобритания, да се върна в България или да живея на съв-
сем друго място. Сферата, от която се интересувам 
най-много в момента, е консултантство и професионални 
услуги както за частния, така и за публичния сектор. Към 
момента търся възможности в тази индустрия, но съм 
отворена и за други сфери. 

И за финал, какво бихте казали на младите хора, кои-
то тепърва обмислят да заминат да учат в чужби-
на?

Бих казала на всички бъдещи студенти да не се притес-
няват от избора на специалност. Аз самата не бях сигур-
на до последно дали съм направила правилния избор. Също 
така, да не се притесняват за живота на ново място и с 
нови хора. Всички студенти се намират в едно и също по-
ложение – всички търсят нови запознанства и са много 
отворени да създават контакти. Не се притеснявайте 
да общувате с нови хора и да опитвате занимания, които 
не сте опитвали досега. Студентският живот е изключи-
телно вълнуващ и динамичен!
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ABLE Mentor е 
безплатна 

програма, която 
предлага 

индивидуално 
менторство на 
учениците в 
рамките на 
тримесечна 
програма

ABLE Mentor -   
развитие през целия живот,  
защото ученето не е само в училище

Николай Николов e проектен лидер на ABLE Mentor от 4 години и 
подкрепя доброволците в екипа на програмата. Програма ABLE Mentor е на-
сочена към ученици от 10-и и 11-и клас, с цел да ги подкрепи в избора на кари-
ерен път след завършване на гимназия.

интервю на Мария Киркова

погрешна посока. ABLE Mentor е без-
платна програма, която предлага 
индивидуално менторство на учени-
ците в рамките на тримесечна про-
грама, в която работят заедно за 
развитие на т.нар. transferable skills, 
професионални умения, необходими 
във всяка сфера на реализация, пре-
зентационни умения, работа в екип, 
даване и получаване на обратна 
връзка, активно слушане, ефективна 
имейл комуникация, умения за целепо-
лагане и планиране на бъдещото. 

ABLE Mentor започна като идея за 
среща на младежи, които имат нуж-
да от кариерно ориентиране с 
опитни професионалисти и прерасна 
в програма за индивидуално ментор-
ство за ученици от цялата страна. 
Смятам, че едно от най-ценните 
неща, които програмата дава, е ин-
дивидуалното отношение и внима-
ние към всеки един ученик. Това 
включва работата на екипа да под-
бере най-подходящия ментор за все-
ки, като бъдат взети под внимание 
професионалната сфера, личните 
качества, страничните проекти и 
дори интереси и хобита, които кан-
дидат-менторът практикува в сво-
бодното си време. Този индивидуален 
подход гарантира по-качествена 
работа на двойките участници.  

Освен индивидуалното отноше-

Здравейте. Моля да се представи-
те пред нашите читатели. Как се 
казвате? С какво се занимавате? 
Как разбрахте за ABLE Mentor?

Здравейте! Казвам се Николай 
Николов и съм проектен лидер на 
ABLE Mentor от 4 години, като пре-
ди това бях доброволец за проекта. 
Моята задача е да подкрепям добро-
волците в екипа на програмата, все-
ки да изпълнява задачите си и в съ-
щото време да ги провокирам да 
излизат от зоната си на комфорт, 
да се развиват и да израстват. За-
щото това е една от ценностите 
ни в ABLE Mentor – развитие през 
целия живот, защото ученето не е 
само в училище. 

Разкажете ни малко повече за 
ABLE Mentor и програмата, която 
предлагате на ученици и студен-
ти. С какво се отличавате? Какво 
интересно може да се научи?

ABLE Mentor е програма, насочена 
към ученици от 10-и и 11-и клас, с цел 
да ги подкрепи в избора на кариерен 
път след завършване на гимназия. 
Вярваме, че това е правилният мо-
мент да вземеш осъзнато и аргумен-
тирано решение за следващата 
стъпка в живота си, защото 
обратното може да означава много 
изгубено време и усилия, насочени в 
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ние, което ученикът получава, той 
има възможност да участва в чети-
ри обучения на теми от съществена 
важност за всеки на тази възраст – 
Поставяне на цели, Презентационни 
умения, Кариерно ориентиране и Фи-
нансова грамотност. Всяко едно се 
води от професионалисти в сфера-
та, по която говорят. Тези обучения 
дават допълнителна стойност на 
участниците и ни доближават до 
нашите цели да подкрепяме ученици-
те да развият потенциала си и така 

да подобряваме средата, в която живеем.
През последните две години и половина развиваме ABLE Mentor и в онлайн 

формат, като целта ни е да достигнем до ученици от по-малки населени места, 
до които много от програмите за развитие на тийнейджърите и кариерните 
консултации не достигат. Така спомагаме за разширяване на достъпа до обра-
зователни възможности и в по-отдалечените от големите градове места.

Всеки ли може да стане ментор? Как се кандидатства и какви са услови-
ята? Как протича обучението за ментори?

Формално всеки, който иска да стане ментор в ABLE Mentor трябва да има 
минимум завършен втори курс в университета. Кандидатстването става на 
нашия сайт www.ablementor.bg след отговор на няколко въпроса, свързани с ка-
риерния път, уменията и мотивацията на кандидат-менторите. След края на 
регистрацията, всеки, който се включва за първи път в програмата преминава 
през интервю с член на нашия екип. В случай, че сметнем кандидата за подхо-
дящ за работа с деца и сметнем, че ще бъде полезен на конкретен ученик, той 
бива включен в предстоящия сезон на програмата. Задължително условие за 
включване в сезона преди срещата с ученика е менторът да премине през спе-
циално обучение за ментори, на което да го подготвим за работата с младежа. 

Споделете ни история с Ваш ученик. В каква сфера го обучавахте? С как-
во му помогнахте? Какъв личен пример показахте?

Интересна е историята на Христо Хубенов, който се включи в първия ни 
онлайн сезон в края на 2019 година. Запознах се с него през лятото на същата 
година, когато бях на гости в родния му град Харманли, за да говоря по време на 
една местна конференция. Неговият учител му беше споменал за ABLE Mentor и 
когато се видяхме, имах възможност да му разкажа повече за програмата. Него-
вите интереси са свързани с технологиите и бизнеса и затова за негов ментор 
избрахме Александър Сумин от ClaimCompass, човек с бизнес опит, който вече 6 
години управлява компанията заедно с партньорите си. В екип със своя ученик 
работиха по идеята на Христо за сензори, които да определят замърсявания 
на въздуха в радиус от 10-15 км. от пчелни кошери. Това помага за опазването 
на пчелите, които са важни за биоразнообразието, но у нас има проблем с тях-
ната популация. Към момента Христо вече има собствен бизнес със сензори, 
който продължава да развива.

И за финал какво бихте посъветвали учениците, които се интересуват 
от ABLE Mentor?

Бъдете проактивни. Това не означава просто проявяване на инициатив-
ност, а осъзнато взимане на градивно решение в дадена ситуация. Осъзнаване-
то, че отговорността за действията ни е изцяло наша и не може да я препи-
шем на другите, на ситуацията или на чувствата ни. Това е и първият от 
известните седем навика на Стивън Кови. Книга, чието задълбочено четене и 
парктично приложение силно препоръчвам. 
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Сертификати по японски език
JLPT придава значение не само на познаването на речника и граматиката 
на японския език, но и на способността да се използват знанията в реал-
ната комуникация. За да се изпълняват различни „ежедневни задачи“, кои-
то изискват език, са необходими не само езикови познания, но и способ-
ността да се използва в действителността. Следователно JLPT измерва 
цялостната комуникативна компетентност на японски език чрез три 
елемента: Езикови познания, способност за четене и слушане.
Поради големия мащаб на тестване, отговорите биват оценявани ма-
шинно. Обърнете внимание, че JLPT не включва тестване на уменията за 
говорене или писане.
Тестът се провежда два пъти годишно в Япония и избрани страни (в пър-
вата неделя на юли и декември) и веднъж годишно в други региони (в пър-
вата неделя на декември). Изпитът може да положите както в България 
– Софийски университет „Св. Климент Охридски“, така и в множество 
други страни по цял свят. 

Избор на подходящо ниво от пет възможни
JLPT се предлага в пет нива (N1, N2, N3, N4, N5). За да се измери владеене-
то на японски език възможно най-задълбочено, тестовите елементи са 

ЯПонски език 
международно признати сертификати
материал на Кристина Пенчева
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едно от първите 
училища, въвели 
източния език е 
18 соУ „Уилям 

Гладстон“ 

Я
понският е източноазиатски език, говорен от около 128 милиона души, предимно в Япония, където е 
национален език. Японският е език, несвързан с никой друг и един от основните езици в света. Гово-
ри се предимно в японския архипелаг; има също около 1,5 милиона японски имигранти и техните по-
томци, живеещи в чужбина, главно в Северна и Южна Америка, които имат различна степен на вла-
деене на японски. От средата на 20-и век никоя друга държава освен Япония не е използвала японски 
като първи или втори език. 

С нарастващия интерес към източната култура се повишава и желанието за изучаване на техните езици. Един 
от популярните такива е японският език, който е навлязъл в училищата в страната и няколко паралелки го изу-
чават. От първите училища въвели източният език е 18 СОУ „Уилям Гладстон“, още от 1992 в средното образо-
вание и от 2005 още от 1-ви клас. 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ и Професионалната гимназия по транс-
порт и енергетика „Хенри Форд" са други училища в столицата, които предлагат изучаване на източни езици. 
Японската фондация разработва и програми за въвеждане на обучение по японски език и в други училища страна-
та, например Варна и Бургас.
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проектирани индивидуално за вся-
ко ниво.
N4 и N5 измерват разбирането на 
основен японски език, което се 
изучава главно в класната стая. N1 
и N2 измерват разбирането на 
японския език, използван в широк 
спектър от ежедневни ситуации, 
а N3 е междинно ниво на N4/N5 и 
N1/N2.
Въпреки най-добрите опити да се 
осигури равнопоставеност, неиз-
бежно е нивото на трудност на 
теста да се различава леко от се-
сия до сесия. Използването на „су-
рови резултати“ (въз основа на 
броя на верните отговори) може 
да доведе до различни резултати 
на тестове за лица със същите 
способности, в зависимост от 
трудността на изпита. Вместо 
това, JLPT са приели използване на 
по-мащабни резултати. Тези ре-
зултати се основават на метода 
за изравняване и позволяват из-
мерване по една и съща скала. Ма-
щабните резултати позволяват 
на JLPT да показва по-точно и 
справедливо способностите по 
японски език по време на тества-
нето.

Признаване на сертификата
Сертификатите на JLPT предла-
гат различни предимства, варира-
щи от признаване като академи-
чен кредит и сертифициране за 
завършване в училищата до пре-
ференциално третиране в компа-
ниите и признаване на квалифика-
ция в обществото.

Предимства в Япония
Печелите точки за  
преференциално третиране за 
имиграция в Япония
Тези, които преминат JLPT N1, по-
лучават 15 точки, N2 получават 10 
точки по правителствената „Ба-
зова система за преференциално 
имиграционно третиране за висо-
коквалифицирани чуждестранни 
специалисти“. Лица с общо 70 точ-
ки или по-високи получават префе-
ренциално отношение при имигра-
цията.

Едно от изискванията за полагане 
на японските национални изпити 
за лекари
Сертификат JLPT N1 е необходим 
за лекари, лицензирани в чужбина, 
които искат да се явят на японски 
национални изпити за лекари и 
други професии.

NAT-TEST е изпит по японски език, 
който измерва способностите на 
японски език на ученици, на които 
японският език не е майчин. Тесто-
вете са разделени по трудност 
(пет нива) и общите способности 
се измерват в три категории: гра-
матика/речник, слушане и четене. 
Форматът на изпита и видовете 
въпроси са еквивалентни на тези, 
които се появяват на теста за 
владеене на японски език - JLPT.
Резултатите от теста се изда-
ват в рамките на три седмици от 
датата на изпита. В доклада за 
резултатите ще бъде отпечатан 
не само вашият общ резултат, но 
и подробна разбивка на различни-
те раздели и как сте се предста-
вили върху тях. Вашите силни ка-
чества и слаби места на теста ще 
бъдат видими с един поглед. За 
преминалите ще бъде издаден и 
сертификат.
Има пет нива на NAT-TEST на япон-
ски език. Ниво 5 е най-лесното, 
последвано от нива 4, 3, 2 и след 
това ниво 1, което е най-труд-
ното. Трудността на всяко ниво 
съответства на съответното му 
ниво (от N5 до N1) на теста за 
владеене на японски език (JLPT). За 
сравнение с Европейската езикова 
рамка, ниво 4 на NAT-TEST е екви-
валентно на CEFR A2.
Нива 1 и 2 имат раздел за езикови 
познания, който включва четене с 
разбиране, граматика и речник и 
раздел за слушане. Нива 3, 4 и 5 
имат раздел за езикови знания, 
който включва речникови знания и 

граматика, втори раздел за езико-
ви знания с граматика и четене, а 
след това раздел за слушане. В 
деня на изпита участниците в 
теста ще имат няколко часа, за да 
положат теста.
Предимство, което NAT-TEST има, 
е, че докато JLPT се провежда 
само два пъти годишно (веднъж 
годишно в избрани страни), този 
изпит се провежда шест пъти го-
дишно, така че можете да го из-
ползвате, за да получите по-под-
робна мярка за напредъка на 
вашите японски знания и способ-
ности.
Местата, където може да се поло-
жи тестът, са следните: Китай, 
Виетнам, Непал, Мианмар, Индоне-
зия, Шри Ланка, Монголия, Камбо-
джа, Бангладеш, Филипините, Ин-
дия, Тайланд, Узбекистан, 
Киргистан и Япония.

Езикови центрове по  
японски език:

 ■ Курс по японски език и култура 
към специалност  
„Японистика", ФКНФ,  
СУ „Св. Климент Охридски",  
Център за източни езици и  
култури - Отдел „Студенти”,  
Бул. „Тодор Алексанров” 79, 
каб. 2, Мария Тодорина

 ■ Международна фондация  
„Св. Св. Кирил и Методий" 
ул. „Васил Априлов" 3, София 1504

 ■ тел. 02/ 846 7298, 02/ 846 7217
 ■ АГОРА СОФИЯ 
http://agorasofia.bg 

 ■ Езиков център  
„Нов стандарт“ – София

 ■ Езиков център Асториа  
Груп – Варна

 ■ Езиков център ФОХЕЛ – Бургас
 ■ Education and Friends – Пловдив 
 ■ И други.

Форматът на 
изпита NAT и 

видовете въпроси 
са еквивалентни 
на тези на JLPT
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материал на Борислав Борисов

Най-добрите  
световНи уНиверситети  
за 2022-ра година

Разлики между класациите
Ако търсите университет, който е добре оценен от работодатели и други 
университетски преподаватели и ще ви даде идеални възможности за добре 
платена работа след дипломиране, QS World University Ranking трябва да бъде 
вашият ориентир.
И ако искате да видите класация, която отразява както усилията на универ-
ситета, концентрирани в научни изследвания, така и неговата репутация, 
класирането на THE World University Rankings си заслужава доверието.
А когато говорим за Shangai Ranking, основното в подредбата са академич-
ните награди, които са спечелени на годишна база. Разбира се, освен награди, 
академичните специалности и прогреса им в световен мащаб също са едни 
от основните критерии.

В
сяка година излиза 
световната класация 
на всички универси-
тети в света. Класа-
циите са най-различ-
ни и са разпределени 

по различни критерии. Но най-ос-
новните и разпознаваеми класации 
са QS Ranking и Times Higher 
Education. През последните години 
все по-популярна класация е и ки-
тайската - Shangai Ranking. Всяко 
подреждане на университетите е 
по различни признаци, като неедно-
кратно сме обявявали разликите. 
Но все пак никога не е излишно да 
споменем още веднъж критериите 
на оценка. Най-малкото, ще забеле-
жите в таблиците, че университе-
тите са на различно място, а някои 
дори отпадат от ТОП 10 при 
едната класация, а в другата е на 
челни места.



с тези свои 
ежегодни класации 
QS цели да засили 

интереса на 
кандидат- 

студентите към по-
малко популярни 

учебни дестинации 

QS World University Ranking 
2022
През тази година са включени цели 
1300 висши учебни заведения. От 
началото на класацията са изминали 
цели 19 години, като другата година 
за юбилея е обещано да ни предста-
вят университетите в още по-пъл-
на и цветна светлина.

Интересното е, че за поредна 10-та 
година Масачузетският универси-

тет държи първото място. През годините много университети като Окс-
форд и Станфорд са се опитали да го изместят, но все не успяват. Да видим 
догодина как ще е.

От QS Ranking ни насочват вниманието, че въпреки че не попада в ТОП 10, 
Peking University влиза директно в класацията в ТОП 20. Това е изследовател-
ски китайски университет, който прогресира изключително бързо в светов-
ните класации и нищо чудно догодина да попадне и в десетката.

Това, което прави впечатление е, че САЩ и Великобритания се опитват да 
балансират и да имат почти по еднакъв брой представители, като от изми-
налата година до тази не са се променили много нещата. Разбира се, Швей-
цария също има горд представител в лицето на ETH Zurich, който винаги по-
пада в ТОП 10 почти във всяка една класация. Интересното е, че други големи 
сили на образованието, като Германия, Франция и Италия, нямат представи-
тели на първите места, но, както казахме и по-рано, всяка класация гледа 
различни показатели. Това не означава, че даден университет не е световна 
сила в даден департамент.

Място Име на университет Държава

1. Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) САЩ

2. University of Oxford Великобритания

3. Stanford University САЩ

4. University of Cambridge Великобритания

5. Harvard University САЩ

6. California Institute of Technology 
(Caltech) САЩ

7. Imperial College London Великобритания

8. ETH Zurich - Swiss Federal Institute of 
Technology Швейцария

9. UCL Великобритания

10. University of Chicago САЩ

Източник: QS Ranking 2022

THE World University Rankings
За 2022-ра година в класацията са включени над 1600 университета от 99 
страни, като според THE World University Ranking това е най-голямата дивер-
сификация на класации за университети в световен мащаб.

Критериите, по които са подбрани учебните заведения, са 13 на брой и мо-
гат да бъдат видени подробно в сайта на класацията.

Както виждате, първите 10 университета са само от Великобритания и 
САЩ, като предимство имат САЩ. Интересното е, че вече за 6-а поредна 
година University of Oxford води класацията, а University of Cambridge пада чак 
до петото място. The California Institute of Technology пък успява да достигне 
до ключовото второ място.

Редно е да се каже, че макар че не попадат на първите места в университе-
тите в ТОП 20 попадат цели 2 китайски университета - (Peking University) и 
(Tsinghua University), като си поделят 16-ото място. 

Ако погледнем глобално класацията, ще разберем, че властелинът е САЩ с 
цели 183 учебни заведения, а в ТОП 200 са цели 57, което е изключително по-
стижение. 
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В класацията глобално попадат и нови страни като Азербайджан, Еквадор и дори Етиопия, Палестина и Танзания 

Място Име на университет Държава

1. University of Oxford Великобритания

2. California Institute of Technology (Caltech) САЩ

3. Harvard University САЩ

4. Stanford University САЩ

5. University of Cambridge Великобритания

6. Massachusetts Institute of Technology САЩ

7. Princeton University САЩ

8. University of California, Berkeley САЩ

9. Yale University САЩ

10. The University of Chicago САЩ

Източник: Times Higher Education 2022

Shangai Ranking 2022
Shangai Ranking е още от далечната 2009-та година. Историята му започва малко преди това - през 2003-та, но го-
дишното издание стартира 6 години по-късно. Това е класацията, която има най-голям градеж и чак през 2017-та го-
дина са публикувани подробно и всичките признаци, по които даден университет е ранкиран. 

През тази година има над 4000 университета от 93 страни по света. 

Ако трябва да разгледаме по-подробно класацията, ще видим, че САЩ е властелинът на най-добрите университети в 
света. По принцип Shangai Ranking винаги е поставяла погледа си към университети извън Европа, но виждаме, че и Ве-
ликобритания е на предните позиции с цели 2 университета. В ТОП 10 други европейски учебни заведения не попадат, 
като дори и престижните швейцарски университети не успяват да достигнат до ключовите места.

Друго важно е, че въпреки че класацията идва от далечен Китай, Пекинският университет също не се класира в ТОП 
10, макар че това наистина е гордостта не само на държавата, но и на Азия, заедно с няколко сингапурски университе-
та.

Място Име на университет Държава

1. Harvard University САЩ

2. Massachusetts Institute of Technology САЩ

3. Stanford University САЩ

4. University of Cambridge Великобритания

5. University of Oxford Великобритания

6. Princeton University САЩ

7. Columbia University САЩ

8. The University of Chicago САЩ

9. University of Pennsylvania САЩ

10. Yale University САЩ

10. University of Chicago САЩ

Източник: Shanghai Ranking 2022





А
рхитектурата е изкуството и науката за проектиране 
на големи конструкции и сгради. Тези, които изберат да 
учат архитектура, имат ентусиазъм както към науки-
те, така и към изкуствата, а изискванията за прием на 
архитектура обикновено отчитат както артистич-
ните способности, така и математическите умения.
Архитектите проектират конструкции, подходящи за 

човешка употреба и следователно са до голяма степен отговорни за 
безопасността и надеждността на тези структури, така че студен-
тите трябва да бъдат подготвени да учат за сравнително дълъг пери-
од от време, преди да станат пълноценен, лицензиран архитект. Въ-
преки че разпоредбите за лицензиране на архитектура варират от 
регион до регион, често ще трябва да се ангажирате с най-малко пет 
години обучение (бакалавърска и магистърска степен) и две години прак-
тически опит.
Ако бъдете помолени да отговорите на въпроса „какво е архитектура“ 
много хора могат просто да кажат, че архитектите проектират сгра-
ди. Въпреки това, кариерата в архитектурата често включва много 
по-разнообразно натоварване. През по-голямата част от времето 
практикуващ архитект в малка до средна фирма също ще участва в 
планирането, бюджетирането, обработката на финансовите сметки, 
преговорите с изпълнителите, осигуряването на съответствие с раз-
поредбите за здраве и безопасност на място и изготвянето на специ-
фикации за материали и изработка.
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Архитектура 
материал на Милена Узунова
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Архитектура 
Какво се изучава?

 ■ Математика
 ■ Архитектурна типология и архитектурно  
проектиране 

 ■ Строителни материали
 ■ Рисуване
 ■ Моделиране
 ■ Архитектурен дизайн
 ■ Инженерно-технически дисциплини
 ■ Интериор и дизайн за архитектурата
 ■ Устройствено планиране и урбанизъм

Бакалавърските степени по архитектура ще научат 
студентите на всичко - от това как работи лъчът до 
как точно да рисуват 3D дизайни, както на ръка, така 
и с помощта на компютърни програми. По-голямата 
част от обучението ви вероятно ще бъде базирано в 
студио за дизайнерска работа, съчетано с лекции и 
уроци по критика. Критическите сесии са сесии в обра-
зованието по изкуство и дизайн, където ученик пред-
ставя работата на преподаватели и състуденти и 
след това получава обратна връзка за тази работа.

Студентите от курсове по архитектура също ще 
посещават лекции по история, теория и технология, 
както и уроци по компютърно проектиране, които 
имат за цел да предоставят на студентите умения в 
различни дизайнерски програми, за да им помогнат да 
завършат индивидуални проекти. Есетата също са 
основна част от архитектурните степени, както и 
честите посещения на важни сгради и места от архи-
тектурен интерес.

Архитектура в България
Няколко са университетите в България, които предла-
гат изучаването на специалност Архитектура. Пред-
ставяме ви повече информация за най-известните 
програми по архитектура в България:

Университет по архитектура,  
строителство и геодезия
Специалност „Архитектура” – образователно квали-
фикационна степен „магистър”, с професионална квали-
фикация „архитект”. Обучението се провежда в редов-
на форма с продължителност 11 семестъра. 
Архитектурният факултет предлага и обучение на 
английски език с продължителност 3 семестъра за за-
вършили архитекти в две направления: съвременна ар-
хитектурна технология и архитектурна теория и 

кариерата в 
архитектурата често 
включва много по-

разнообразно 
натоварване
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критика (редовно и задочно). 
Прием: студентите по специал-
ността „Архитектура" се приемат 
след състезателни конкурсни изпи-
ти по:
1. Рисуване на сложни геометрични 
тела – перспективна задача по за-
дадена тема;
2. Рисуване на капител;
3. Рисуване на цветна абстрактна 
композиция по зададено условие;
4. Математика.

Висше строително училище  
„Любен Каравелов”
Специалност „Архитектура" - об-
разователно квалификационна 
степен „магистър" с професионална 
квалификация „архитект"; редовна 
форма на обучение - 5 години и 6 
месеца; 
Специалност „Строителство и ар-
хитектура на сгради и съоръже-
ния” – образователно квалифика-
ционна степен „бакалавър”, с 
професионална квалификация 
„инженер-архитект”; редовна  
форма на обучение - 4 години
Прием: конкурсни изпити по мате-
матика и два изпита по рисуване; 

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
Специалност „Архитектура” в редовна форма на обучение и получаване на 
степен „магистър”.
Прием: изпит по математика и три изпита по рисуване – перспектива на 
обеми и плоскости; цветна композиция; перспектива на сграда.

Нов български университет
Специалността „Архитектура" на образователно-квалификационна сте-
пен „магистър" с професионална квалификация „архитект" в редовна форма 
на обучение и продължителност 6 години.
Прием: писмен конкурсен изпит - тест по общообразователна подготовка 
с балообразуващ раздел по математика и специализиран изпит по рисува-
не.
 
Архитектура в чужбина
Ако трябва да определим къде е най-престижно да се изучава архитектура 
в чужбина, то отговорът ни не може да бъде категоричен. Със сигурност 
обаче можем да ви насочим към редицата технически университети в Гер-
мания, Австрия, Франция, Италия, Испания, Швейцария, както и водещите 
университети във Великобритания, САЩ и някои азиатски страни. Важно 
е да отбележим, че в повечето места в чужбина  архитектурата е от спе-
циалностите с високо ниво на селекция – т.е. конкуренцията е голяма и 
приемат само най-добрите. Ето и подреждането на университетите спо-
ред международната класация на QS World University Rankings за 2021 годи-
на:

Топ 10 университета в  Европа
Място в  
Европа

Място в  
света Университет Държава

1. 2. UCL Великобритания 

2. 3. Delft University of 
Technology Нидерландия

3. 4. ETH Zurich – Swiss Federal 
Institute of Technology Швейцария

4. 9. University of Cambridge Великобритания

5. 10. Politecnico di Milano Италия

6. 11. Manchester School of 
Architecture Великобритания

7. 12.
Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne 
(EPFL)

Швейцария

8. 19. KTH Royal Institute of 
Technology Швеция

9. 20. Universitat Politècnica de 
Catalunya Испания

10 22. Technische Universität 
Berlin (TU Berlin) Германия

Източник: QS World University Rankings by Subject 2021  
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обучението се 
провежда в 

редовна форма с 
продължителност 

11 семестъра
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Топ 5 университета в САЩ
Място в 
САЩ

Място в 
света Университет

1. 1. Massachusetts Institute of 
Technology (MIT)

2. 5. Harvard University

3. 7. University of California, 
Berkeley (UCB)

4. 14. Columbia University

5. 17. University of California, Los 
Angeles (UCLA)

Източник: QS World University Rankings by Subject 2021

Топ 5 университета в  Азия
Място в 
Азия

Място в 
света Университет

1. 6. National University of 
Singapore (NUS)

2. 8. Tsinghua University

3. 13. Tongji University

4. 14. The University of Hong Kong

5. 16 The University of Tokyo

Източник: QS World University Rankings by Subject 2021

Архитектурата развива много 
качества и способности, които 
могат да бъдат приложени в 

хиляди други сфери

Кандидатстване
Процесът по кандидатстване в програмите по Архи-
тектура в чужбина включва освен стандартните до-
кументи и някои специфични изисквания. Най-често ще 
са ви необходими:

 ■ диплома за завършено средно обра-
зование и висок успех от нея;

 ■ отлични оценки по математика;
 ■ творческо портфолио;
 ■ сертификат за владеене на чужд език;
 ■ мотивационно писмо;
 ■ препоръки от преподаватели. 

 
Процесът по прием е взискателен и голяма част от 
университетите отсяват кандидатите и чрез интер-
вюта по телефон или онлайн. 

Кариерно развитие 
Професия архитект ще продължава да бъде престижна 
и високо ценена както у нас, така и в чужбина.  Макар 
архитектурата да е тясно специализирана професия, 
всъщност тя развива много качества и способности, 
които могат да бъдат приложени в хиляди други сфери. 
Архитектурата разкрива много врати – тя развива 
креативността, организационните умения, способността 
за извършване на много по-голямо количество работа от 
нормалното за много по-малко време от общоприетото, 
добри графични и софтуерни умения, логична мисъл, 
способност за бързо самообучение. Най-често срещаните 
професии извън сферата на архитектурата могат да 
включват софтуерно инженерство, графичен дизайн, 
изработка на визуализации, продуктов дизайн. 

Завършилите архитектура се реализират професио-
нално в строителни компании и проектантски фирми в 
сферите на:

 ■ Урбанизма;
 ■ Ландшафтно планиране;
 ■ Градско планиране;
 ■ Проектиране;
 ■ Научна и преподавателска дейност;
 ■ Най-общо казано - във всеки държавен и частен сек-
тор, обвързан със строителството и 
поддържането на съоръжения.



...
д-р арх. Николай давидков:   
Няма проект, от който 
да се срамувам

Д-р арх. Николай Давидков    
е специалист с богат опит в разнообразни направления. Преподавател в УАСГ, 
ръководител на Студио ПроЖектиране, съосновател на Детска архитектур-
на работилница и архитектурно студио „Диагонали“, той дава живот на свои-
те идеи с усет към експериментите и новаторството.

Здравейте, какво е да си архитект? Какво е усещането, как виждате 
света през вашите очи?

Да си архитект в днешно време става от една страна все по-труд-
но, защото професията се фрагментира непрекъснато на множество 
специализирани подразделения, което  по същество е в противоречие с 
нейната универсална природа, и което прави трудна цялостната коор-
динация на проектния процес. От друга страна става все по-интерес-
но, защото едновремнно с тази фрагментация протича един паралелен 
процес на реуниверсализация, при което архитектите намират поле за 
изява в редица сродни на архитектурата дисциплини или изцяло нови 
професионални сфери. Съвременният архитект владее инструментари-
ум, приложим в продуктов, графичен и моден дизайн, сценография и 
кино, дигиталните технологии и др.

Като преподавател, какви въпроси ви задават най-често младите? 
Какво искат да научат?

За съжаление студентите задават рядко въпроси, което прави тру-
ден и бавен образователния процес. Средното образование не създава 
необходимия критичен поглед и самостоятелно мислене, а това, заедно 
с любопитството, представляват основни стълбове на висшето об-
разование. Предизвикателство пред всички нас е и огромният инфор-
мационен поток, който неизбежно поемаме, защото това ни претовар-
ва неимоверно. 

средното 
образование не 

създава 
необходимия 

критичен поглед и 
самостоятелно 

мислене
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интервю на Десислава Пенчева



Хубавите примери 
на  модерната 
архитектура от 

времето на 
социализма един 
по един изчезват 
и на тяхно място 

се появяват 
уродливи мутанти 

в и без това 
неугледната 

градска среда у 
нас

С кой проект се гордеете 
най-много?

По важно е, че няма проект, 
от който да се срамувам, защо-
то за времето, в което е създа-
ден съм дал всичко, на което съм 
способен, но имам особено отно-
шение към проектите, които на-
шето студио е управлявало по 
време на строителството, за-
щото при тях сме развили на-
пълно своите идеи.

Каква е добрата архитектура 
за вас?

Незабележима!

Как се развива архитектурата 
през последните години у нас?

Лошите примери стават все 
по-лоши, а добрите все по-до-
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бри, но все още  сме далеч от ни-
вото на архитектите, които са 
строили нашите градове в края 
на 19-и и началото на 20-и век. 
Хубавите примери на  модерната 
архитектура от времето на со-
циализма един по един изчезват и 
на тяхно място се появяват 
уродливи мутанти в и без това 
неугледната градска среда у нас. 

Защо има толкова огромна раз-
лика между архитектурата в 
Европа и в Азия например?

Социокултурните различия 
водят до пораждане на специфи-
чен архитектурен език, а той на 
свой ред дефинира различна ар-
хитектурна среда, но глобализа-
цията постепенно заличава това 
разнообразие.



сп
ец

иа
лн

ос
т 

на
 ф

ок
ус

22

Какво бихте отличили в света като 
архитектурно чудо?

Градският активизъм, който изпъл-
ва със съдържание архитектурната 
професия и чрез който хората си отво-
юват жизнената среда от корпора-
тивната машина и от автомобилния 
трафик. Нормалността в града е това, 
което липсва най-много на съвременния 
град и там, където е постигната, е 
„ЧУДО”.

Какви качества трябва да притежава 
човек, за да бъде архитект?

Списъкът е дълъг. Витрувий го е на-
писал още през  античността и нищо 
не се е променило, но според мен е не-
възможно да станеш добър архитект, 
ако не си любопитен към новото и не 
уважаваш старото, ако не проявяваш 
безкомпромисност към качеството и 
прецизност до последния детайл. 

Много млади хора се чудят дали да 
кандидатстват и учат тази специал-
ност. Какво бихте ги посъветвали?

Да пътуват и работят няколко годи-
ни различни неща, да натрупат жизнен 
опит и тогава да решат с какво искат 
да се занимават, защото болшинството 
от първокурсниците са твърде незрели 
за архитектурното образование. 
Най-добрите примери от времето на  
Ренесанса са на автори, които чак в зря-
ла възраст прекрачват прага на архи-
тектурата, а преди това са се доказали 
в другите изкуства или в науката. В 
следващите епохи картината остава 
непроменена- едни от най големите име-
на в архитектурата или нямат изобщо 
архитектурно образование или не са го 
завършили. Кристофър Рен е астроном, 
физик и математик, а построява изгоре-
лия Лондон отново, Корбюзие е гравиор 
а дефинира модерната доктрина, Мис 
ван дер Рое работи като каменоделец, а 
по късно ръководи емблематичната шко-
ла на Баухаус, която променя  радикално 
архитектурата. Можем да продължим с  
Франк Лойд Райт, който учи няколко се-
местъра, но не завършва, Тадао Андо е 
боксьор преди да стане един от най-из-
вестните японски архитекти, Пеър Цу-
мтор започва като мебелист своята ка-
риера, Заха Хадит завършва първо 
математика, а Рем Кулхас учи архитек-
тура след като вече е завършил журна-
листика. Списъкът е дълъг и показва, че 
пътят към архитектурата е разнообра-
зен, но винаги дълъг, важно е човек да 
усети кога му е дошъл моментът и да се 
престраши да направи първата стъпка в 
архитектурното поприще, но ако не 
обичате да СЪЗДАВАТЕ, тази професия 
не е за вас!

нормалността в града 
е това, което липсва 

най-много на 
съвременния град и 

там където е 
постигната е „ЧУДо”



ст
уд

ен
тс

ки
 ж

ив
от

23

ÍÎÅÌÂÐÈÉÑÊÈßÒ   
BIOGRAPH ##122

АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ *  ДЖОНИ ПЕНКОВ И РАНГЕЛ ВЪЛЧАНОВ * СТЕФАН ДИМИТРОВ *  СТОЯН ДОЙЧЕВ * ИРИНА ВИНЕР

ДЖЕЙМС БОНД *  ДАНИЪЛ КРЕЙГ * ИСТИНСКИТЕ ШПИОНИ *  РАЗДЯЛАТА НА „АББА“ * СЮЗЪН САРАНДЪН 

ТРИУМФЪТ НА 
„НЕВЗРАЧНИЯ 
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Хотелският менидж-
мънт като отделна 
специалност се за-

ражда в Швейцария. 
През 18. век алпий-

ската държава е  
водеща туристиче-

ска дестинация, 
отличаваща се с  

високо качество и 
внимание към де-

тайла

Х
отелският мениджмънт е нова специалност и се за-
нимава с управление и осигуряване на безопасността 
и комфорта на клиентите в даден хотел, ресторант 
или развлекателно заведение.
Хотелският мениджмънт се фокусира и над удовлет-
вореността на посетителите, които от своя стра-
на ще бъдат лоялни и ще се върнат пак и дори ще 

разкажат на своите близки. Те пък ще решат също да го посетят и 
се получава една мрежа от контакти, която хотелският менидж-
мънт осигурява.
Затова, когато учите тази специалност, вие трябва да бъдете 
всестранно развита личност. Ще ви се наложи да учите търговия, 
бизнес администрация, логистика и дори психология. Всичките раз-
нородни предмети съставляват професията хотелски мениджър.
Най-общо обучението по хотелиерство e вид образователна сте-
пен по бизнес администрация, но с ясна насоченост към туризма и 
управлението на хотелския бизнес. То включва изучаването както 
на общи предмети като счетоводство, финанси, маркетинг, чо-
вешки ресурси, пиар, бизнес стратегия, така и на по-конкретни 
като логистика, кулинария, събитиен мениджмънт, производство 
на храни и напитки и т.н.

Hotel  

and Hospitality 

ManageMent материал на Борислав Борисов



История на специалността
Хотелският мениджмънт като отделна специалност се зараж-
да в Швейцария. През 18-и век алпийската държава е водеща 
туристическа дестинация, отличаваща се с високо качество и 
внимание към детайла. Неслучайно и образователни програми в 
сферата на туризма възникват именно там и по-конкретно 
вследствие на нуждата от систематизиране на хотелското 
управление. 

Университетът École hôtelière de Lausanne (EHL), създаден през 
1893 година, поставя началото на обучението в сферата на хо-
телиерството. И до днес EHL е един от лидерите в света по 
такъв тип образование. След него редица други специализирани 
висши училища отварят врати в Швейцария. По-късно образо-
вателни програми по туризъм и по-специално по хотелиерство 
възникват и в много други университети по цял свят. Днес съ-
ществува разнообразие от бакалавърски и магистърски про-
грами, съчетани с възможности за стажове и кариера във воде-
щи хотели.

Вашите конкретни задължения
Както разбрахте, управлението на хотелиерството е широко 
поле, което включва, освен ежедневните административни, 
оперативни и търговски дейности, така и доза маркетинг и 
психология към клиентите.

Основните задължения навсякъде са различни, защото много 
зависи от средата, в която работите, както и от йерархията 
в хотела. Но най-общо:

 ■ Ще сте фокусирани над счетоводство-
то и най-вече - бюджетирането

 ■ Ще интервюирате, обучавате и упра-
влявате персонала на хотела

 ■ Ще подпомагате целия екип в ежедневните операции
 ■ Ще оптимизирате бизнеса на хотела
 ■ Ще работите с жалбите и запитванията на клиентите
 ■ Ще се грижите за здравето и ще осигуря-
вате безопасността на клиентите.

Ако искате да се 
развивате 

наистина в тази 
професия, 

задължително 
трябва да учите и 

висше 
образование

Hotel  

and Hospitality 

ManageMent
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В България и по света
В България конкретните програми в 
областта не са широко разпространени, но в 
чужбина и в конкретни страни хотелският 
мениджмънт е предпочитана опция от хиляди 
студенти. Ще срещнете наименования като 
„Hotel and Hospitality”, „Hotel Management”, 
„Leisure Management”,  както и редица по-
специализирани програми в областта на 
ресторантьорството и организирането на 
събития. 

България
Както казахме, в България тази специалност 
е застъпена, но не толкова в основи. Като 
начало в професионалните училища по тури-
зъм, които подготвят кадри за бранша още 
от средното образование.

Имайте предвид, че, ако учите само средно 
образование, то гимназиите подготвят ка-
дри само за оперативни дейности, като спе-
циалисти по кетъринг, готвачи, хора на ре-
цепция и прочие. Ако искате да се развивате 
наистина в тази професия, задължително 
трябва да учите и висше образование.

Най-общо може да изберете специалността 
„Туризъм“ и след това да специализирате в 
конкретната специалност - „Hotel and 
Hospitality”, „Hotel Management” или „Leisure 
Management”.



ТОП 10 университети в България по Хотелиерство

Място Университет Град

1. Софийски университет „Св. Климент Охридски“ София

2. Международно висше бизнес училище Ботевград

3. Икономически университет Варна

4. Югозападен университет „Неофит Рилски“ Благоевград

5. Аграрен университет Пловдив

6. Лесотехнически университет София

7. Университет по хранителни технологии Пловдив

8. Висше училище по мениджмънт Варна

9. Нов български университет София

10. Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ Велико Търново

Източник: Рейтингова система на висшите училища -  
МОН (секция „Туризъм“)

Най-добрите университети в света за Hospitality 
and Hotel Management
На-добрите университети в световен мащаб са швейцарските, за които ще 
говорим след малко. Но, освен Швейцария, и други дестинации са на високо 
ниво като САЩ, Китай, Франция и дори Сингапур. Нека не забравяме, че всички 
специалности по туризъм са изключително близки до азиатските държави. 
Една от целите на университетите в тази част от света е да развива ту-
ризма и все повече хора да научават за тези държави.  
Затова, ако сте решили да учите в по-далечна и нестандартна дестинация 
- не се колебайте много.

Имайте предвид, че много от бакалавърските програми са скъпи, а в САЩ мо-
гат да достигнат и до 50 000 долара на година. Затова първо проверете 
каква е таксата и какви са възможностите за стипендии. Почти във всеки 
един университет може да кандидатствате за стипендия.

Място Университет Държава

1. EHL - Ecole hoteliere de Lausanne Швейцария

2. University of Nevada - Las Vegas САЩ

3. Glion Institute of Higher Education Швейцария

4. Les Roches Global Hospitality Education Швейцария

5. SHMS - Swiss Hotel Management School Швейцария

6. Hotel School The Hague Нидерландия

7. Hotel Institute Montreux Швейцария

8. Cesar Ritz Colleges Switzerland Швейцария

9. Culinary Arts Academy Switzerland Швейцария

10. The Hong Kong Polytechnic University Китай

Източник: QS Ranking 2021
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Най-добрите университети в Европа за 
Hospitality and Hotel Management
Швейцария определено е начело на класацията за най-престижно и ка-
чествено обучение по хотелиерство. Швейцарските традиции залагат 
на обучение с практика, преминаващо от най-ниските до най-високите 
функции на един хотелски бизнес. Програмите включват задължителни 
стажове в едни от най-известните хотели и ресторанти в света. 
Можем обаче да споменем за един недостатък - високите такси на обуче-
ние, които понякога минават и границите от 30 000 евро на семестър. 
Като прибавим и високия стандарт на живот, швейцарските училища по 
туризъм се оказват не особено достъпни за българския кандидат-сту-
дент.

Важно е да кажем, че най-престижните програми в Швейцария например 
приемът е много селективен и кандидатите се отсяват чрез интервю-
та. Стандартно бакалавърските програми са с продължителност 3 или 4 
години, които включват поне един задължителен стаж, а магистърските 
– една или две.

За щастие, в Европа съществуват подходящи алтернативи като Нидер-
ландия и Великобритания, които са разработили чудесни програми по 
швейцарски модел с много по-достъпни такси. 

В Нидерландия, например, се намира един от най-предпочитаните уни-
верситети за получаване на образование по туризъм – Hotel School The 
Hague. Университетът разполага със свои хотели и ресторанти в Хага и 
Амстердам, в които студентите имат възможността да се обучават на 
практика на всички тънкости в професията. 

Бакалавърската програма е с продължителност 4 години и върви с всички 
практически обучения.     

Място Университет Държава

1. EHL - Ecole hoteliere de Lausanne Швейцария

2. Glion Institute of Higher Education Швейцария

3. Les Roches Global Hospitality 
Education Швейцария

4. SHMS - Swiss Hotel Management 
School Швейцария

5. Hotel School The Hague Нидерландия

6. Hotel Institute Montreux Швейцария

7. Cesar Ritz Colleges Switzerland Швейцария

8. Culinary Arts Academy Switzerland Швейцария

9. IHTTI School of Hotel Management Швейцария

10. University of Surrey Великобритания

Източник: QS Ranking 2021
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Швейцария 
определено е начело 

на класацията за 
най-престижно и 

качествено обучение 
по хотелиерство. 
Швейцарските 

традиции залагат на 
обучение с практика, 
преминаващо от най-

ниските до най-
високите функции на 
един хотелски бизнес 

Реализация
Завършилите специалността ще 
могат да кандидатстват за рабо-
та в ресторанти, хотели, казина, 
клубове и доставки за храна. Може 
да намерите работа като мени-
джъри на хотели, туристически  
агенти, в държавната администра-
ция, мениджъри на заведения, 
ресторанти, клубове и дори като 
управители на круизни кораби.

С тази богата специалност, която 
сте изучавали, ако по случайност не 
успеете да намерите работа в 
бранша, не се притеснявайте! Дру-
гите браншове също са отворени за 
хора, като вас. Ще може да работи-
те и в една от следните индустрии:

 ■ Маркетинг
 ■ Продажби
 ■ Връзки с обществеността
 ■ Човешки ресурси
 ■ Обслужване на клиенти
 ■ Туризъм
 ■ Финанси
 ■ Счетоводство
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NHL Stenden се 
намира в 

Леуарден, едно 
градче в северната 

част на 
нидерландия.

специалността ми 
е Hospitality 

Management, която 
се занимава с 

управлението на 
хотели, ресторанти 

и други 

...
доволна съм от обучението ми и  
университета, който избрах и не съжаля-
вам за избора си

Казвам се Юлияна Колева 
на 21 години съм, от град София. В момента съм 3-та година студентка в 
NHL Stenden, Леуарден, Нидерландия. Преди това съм завършила Национална 
търговско-банкова гимназия в град София, със специалност 
Бизнес администрация.

интервю на Кристина Пенчева

ти и други. Тъй като в гимназията 
още не бях напълно сигурна в коя 
сфера искам да се развивам, избрах 
тази специалност, защото е много 
обширна, освен това след завършва-
нето и, има много позиции в различни 
компании, в които да се развиваш. До 
този етап на обучението ми съм 
преминала през всякакви предмети 
като маркетинг, финанси и счето-
водство, право, статистика, 
гастрономия, човешки ресурси и 
много други. Това, че учех толкова 
много различни неща ми помогна да 
разбера в какво искам да специализи-
рам занапред. Това, което ме накара 
да избера този университет е, че за 
тази специалност има построен хо-
тел (Notiz Hotel) и ресторант 
(Restaurant Wannee), които се упра-
вляват само от ученици. Всяка годи-
на има задължителна практика в 
тях. През първата година работиш 
по малко във всеки отдел, през вто-
рата година си супервайзър в отдел, 
избран от теб, а през третата го-
дина си мениджър отново в избран 
от теб отдел. Освен това самият 
университет предлага  „Grand Tour“ и 
“Обменни” програми, при които през 
третата година можеш да отидеш 
и да учиш в друг университет в дру-
га държава по целия свят. А през 
четвъртата година се предлага 
между 10-12 месеца платен стаж в 
едни от най-големите компании в 

Защо избра да учиш в чужбина и 
кое те накара да избереш Нидер-
ландия като образователна дес-
тинация?

Доста дълго време се двоумих 
дали да остана и да продължа обуче-
нието си в България или да замина в 
чужбина. След дълго проучване си ха-
ресах специалност, която не беше 
толкова развита в България и зато-
ва избрах да замина и да уча в чужби-
на, където съответната специал-
ност е доста популизирана и 
търсена. Исках да уча на английски и 
затова отново се двоумях между Ве-
ликобритания и Нидерландия, но след 
консултации с различни фирми и 
представители на различните дър-
жави и университети избрах Нидер-
ландия. Факторите, които надделяха 
за избора ми за Нидерландия са, че 
самият начин на обучение в Нидер-
ландия ми допадна повече, както и 
от финансова гледна точка – живо-
тът тук е по-евтин за студенти.

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

NHL Stenden се намира в Леуар-
ден, едно градче в северната част на 
Нидерландия.

Специалността ми е Hospitality 
Management, която се занимава с 
управлението на хотели, ресторан-
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През първите две 
години, учебната 

година беше 
раделена на 4 
модула по 10 

седмици всеки. 
Първите осем 
седмици се 
състояха от 

лекции и писане 
на проекти, а през 

последните две 
седмици – изпити

целия свят. Не мога да определя, кое 
от всичко научено до момента е 
най-важното, но определено мога да 
кажа, че най-полезното беше прак-
тиката, защото мога да приложа 
научената теория в действие и сме 
свободни да допускаме грешки, част 
от процеса на обучение. Това наис-
тина ще ми бъде от полза за бъде-
щето ми професионално развитие.

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

За моето кандидатсване в чуж-
бина се обърнах към специализира-
на компания, която се занимава 
само с кандидатствания на 
студенти в Нидерландия и 
това много улесни процеса. 
Нужните документи, които 
трябваше да се изпратят, 
бяха лична карта, диплома 
за завършено средно об-
разование, CV и мотива-
ционно писмо. Също 
така трябва да им е 
предоставен сертифи-
кат от изпит по ан-
глийски – IELTS или CAE. 
Бих казала, че самият 
изпит беше най-труд-
ната част от процеса, 
поради факта, че изцяло 
зависеше от мен и мои-
те знания.

Как е структурирано обучението, както и текущият контрол?
През първите две години, учебната година беше раделена на 4 модула по 10 

седмици всеки. Първите осем седмици се състояха от лекции и писане на проек-
ти, а през последните две седмици – изпити. През тази година, учебната годи-
на е разделена на 2 семестъра, както в България, а изпитите са в средата и 
края на семестъра. Всеки модул/семестър е фокусиран върху различни теми и 
предмети, така че да може да се мине максимално много материал по по-лек 
начин.

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

През свободното си време излизам навън с приятели, ходя на фитнес, а по-
някога просто си седя вкъщи и чета книги или гледам сериали. През ваканциите, 
в които избирам да остана в Нидерландия, с приятели обикаляме различните 
градове в страната.  За съжаление, заради COVID-19, почти целият ми сту-
дентски живот премина през периода на карантина, както и доста голяма 
част от обучението ми мина онлайн, и не можах да се насладя пълноценно на 
нормален студентски живот.

След завършване имаш ли намерение да се върнеш в България или би ос-
танала да работиш в Нидерландия?

Определено плановете ми за момента са да се върна обратно в България. 
Доволна съм от обучението ми и университета, който избрах и не съжалявам 
за избора си, но моето лично предпочитание да се върна и да приложа научено-
то в България.

За финал, какво би казала на младите хора, които тепърва обмислят да 
заминат да учат в чужбина?

Със сигурност да го направят, защото това е преживяване, от което човек 
натрупва много нови и рзлични знания, опит и гледни точки. Трябва да са смели 
и със сигурност няма да е лесно в началото, но не трябва да се отказват. Поже-
лавам късмет и успех на всеки. 
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...
софия дамянова:
Най-предпочитани са професия 
„електротехник“ и специалност „търговия“

София Дамянова е дългогодишен сътрудник на Стопанска камара 
Австрия/ADVANTAGEAUSTRIA в България. От 2014 г. е ръководител на ав-
стрийския проект „Дуално обучение в България“.

интервю на Борислав Борисов

Здравейте, разкажете ни повече 
за вашия проект „Дуално образо-
вание в България“. Какъв е броят 
на общия брой ученици и в какви 
професии?

Австрийският проект „Даулно обу-
чение в България“ стартира 2014 г.

Промените в Закона за предучи-
лищното и училищното образование 
и приемането на Наредба  1 за усло-
вията и реда за провеждане на обуче-
ние чрез работа (дуална система на 
обучение) направиха възможно сфор-
мирането на първите паралелки по 
дуална форма от учебна 2015/2016 г. 
Австрийският проект стартира пи-
лотно в градовете София, Габрово и 
Ямбол със специалности: „търговия“, 
„мехатроника“ и „машини и системи с 
ЦПУ“.

Към днешна дата Стопанска кама-
ра Австрия/ADVANTAGEAUSTRIA под-
помага 30 училища в България при 

осъществяване на дуално обучение и 
участва в работните групи по те-
мата към Министерство на образо-
ванието и науката (МОН). 

Общият брой на учениците по 
дуална форма в австрийския проект 
„Дуално обучение в България“ в раз-
личните випуски надвишава 900. Те 
се обучават по следните 10 профе-
сии:
1.  „Електротехник“
2. „Икономист“, специалност  
„Търговия“
3.  „Спедитор-логистик“
4. „Топлотехник“
5. „Мехатроника“
6. „Машинен техник“, специалност 
„Машини и системи с ЦПУ“
7. „Техник-технолог в хранител-
но-вкусовата промишленост“, спе-
циалност „Производство на хляб, 
хлебни и сладкарски изделия“
8. „Техник-технолог в ХВП“, специал-
ност „Производство на месо, месни 
продукти и риба“
9. „Машинен техник“, специалност 
„Машини и системи за заваряване“
10.  „Консултант козметични, пар-
фюмерийни, биологични продукти и 
битова химия“.

 
Проектът е австрийски. Как се 
стигна до това да се осъществи у 
нас?

Дуалното обучение в Австрия се е 
доказало през годините като успе-
шен модел за осигуряване на квали-
фицирани кадри за икономиката. В 

Австрия около 30% от висшия ме-
ниджмънт е завършил дуална форма 
на обучение, други близо 28% след 
обучение по дуална система имат 
знанията и смелостта да старти-
рат собствен бизнес. В България има 
много австрийски фирми – Австрия 
беше дълги години инвеститор но-
мер едно в страната ни. Ето защо 
по естествен път Стопанска кама-
ра Австрия взе решение да старти-
ра проект по дуална форма на обуче-
ние в България, чрез който 
австрийският бизнес да осигурява 
квалифицирани кадри за своята дей-
ност. Освен това дуалната форма е 
и възможност за намаляване младеж-
ката безработица и задържане на 
младите хора в страната.

Какви са предимствата на дуал-
ното образование? 

Предимствата на дуалното обу-
чение за учениците са:

 ■ позволява редуването на теория 
и практика, което създава; раз-
нообразие в образователния про-
цес и повишава мотивацията; 

 ■ веднага виждаш практическо-
то приложение на наученото; 

 ■ работейки в реална работ-
на среда, имаш възможност  
да използваш модерната 
техника на фирмата; 

 ■ по време на практическото 
обучение се интегрираш директ-
но в реална среда, работиш на 
различни позиции и опознаваш 
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към днешна дата 
стопанска камара  

Австрия/ADVANTAGE- 
AUSTRIA  

подпомага 
30 училища  
в България

31

та, в които има голям интерес от страна на бизнеса да участва в партньор-
ство по дуална система, но няма желаещи училища, които биха желали да 
поемат този ангажимент.

Коя професия смятате, че е най-харесвана сред младите и защо?
Трудно е да се определи коя е най-харесваната професия сред младите, но 

мога да споделя, че в нашия проект едни от най-предпочитаните са професия 
„електротехник“ и специалност „търговия“. Искрено се надяваме чрез проекта 
ни да направим всички професии еднакво желани и привлекателни.

Какво смятате за българското (професионално) образование? Какво 
трябва да се подобри все още?

През последните години професионалното образование в България за съжа-
ление беше загубило част от своя имидж. Много се радвам, че през последните 
години държавната политика и дейността на Министерството на образова-
нието и науката е насочена към връщане на приоритета към изучаване на про-
фесия. Изключително важно е на държавно ниво да се направи по-мащабна ин-
формационна кампания за предимствата на професионалното и в частност на 
дуалното обучение, да се поднови и развие платформата за кариерно ориен-
тиране, да се проведе политика и контрол върху качеството на професионал-
ното и дуалното обучение. За улесняване приема в професионални паралелки е 
необходимо също така спешното осъвременяване на списъка с професиите.

Ако говорим за дуално образование в България и по света, има ли разлика?
Да, определено има разлики. В Австрия, например, приемът на учениците в 

паралелка по дуална форма на обучение се осъществява първо чрез подбор на 
ученика от самата партньорска компания, която определя дали той е доста-
тъчно мотивиран, както и в кое училище ще го обучава по теория на професи-
ята. Обучението започва в същата година, а партньорската гимназия се 
стреми да осигури качествена теоретична подготовка, за да не бъде измес-
тена от друго училище. В България приемът на учениците става след 7-ми 
клас с избор на гимназия, която има предварително договорени партньорски 
отношения по дуална форма с конкретна фирма или няколко компании. Ако за 
гимназията избраната професия е нова, тогава работодателят ще трябва да 
изчака три години, докато започне същинското обучение на учениците в реал-
на работна среда (т.е. в 11-и и 12-и клас). България, за разлика от Австрия, Гер-
мания и Швейцария изпъква обаче с предимството, че учениците по дуална 
форма освен свидетелство за професионална квалификация завършват и с ди-
плома за средно образование, което им дава шанс и възможност за продължа-
ване на образованието в университет. 

Какви са вашите планове в следващата 1 година?
Плановете ни през следващата година са да привлечем повече партньорски 

компании, да направим повече партньорства с различни училища в страната, 
да разработим нови професии, да подсилим информационната кампания към 
ученици и родители, както и да работим в посока за по-добро и осъзнато ка-
риерно ориентиране на учениците преди кандидат-гимназиален етап.

особеностите на работа в отдел-
ните отдели, своя бъдещ рабо-
тодател трупаш трудов стаж;

 ■ след завършването си готов ведна-
га да започнеш работа, без да губиш 
време за допълнителна подготовка;

 ■ имаш по-големи шансове 
като квалифициран специа-
лист на пазара на труда;

 ■ изграждаш се като самостоя-
телна и отговорна личност;

 ■ доказваш своите способности; 
 ■ получаваш възнаграждение за по-
ложения труд и за обучението си.

Голямото предимство на дуалното 
обучение е, че за много кратко време, 
ако положиш успешно изпитите, полу-
чаваш Диплома за завършено средно 
образование, от една страна, а от дру-
га – Свидетелство за професионална 
квалификация. 

Подпомагате 30 училища в Бълга-
рия. Как успяхте да подберете учи-
лищата?

Училищата подбираме според жела-
ните професии от страна на парт-
ньорските компании, по които фирми-
те имат нужда да обучават бъдещите 
си кадри. Ако има голям брой компании, 
които са се обединили около една про-
фесия и желание на повече гимназии за 
партньорство по дуална форма, въз-
можно е в едно населено място по една 
и съща професия да се осъществява 
партньорство в повече от една гимна-
зия. За съжаление съществуват и мес-
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Разкажете ни малко повече за 
университета. Как се спряхте на 
този университет и конкретна-
та специалност?

Уча в Saxion University of Applied 
Sciences, в гр. Енсхеде. Саксион имат 
кампуси в три града, но специално 
физиотерапията и медицината са 
в Енсхеде.

 Физиотерапия може да се учи в 
няколко университета в Нидерлан-
дия. Не съм толкова запознат как е 
на другите места, затова мога да 
говоря само за моя университет. 
Доста практически насочена е ця-
лата система на обучение и фоку-
сът е каквото научим на теория  
как да го приложим върху пациент. 
Още от първата година имаме 
стаж, което е перфектен начин да 
видим разликата между това как 
реагира тялото на един „фалшив 
пациент“ (в клас разиграваме ситу-
ации като сме си пациенти един на 
друг) и как реагира истински такъв. 
Колкото по-рано се сблъскаш с ре-
алния свят и срещнеш различните 
характери на пациентите в клини-
ките, толкова по-бързо ще се адап-
тираш към реалността. Едни ще 
те обичат, защото ти ще си „до-
брият терапевт, който ще ми оп-

няма поет на 
света, който да 
може да опише 

чувствата на 
терапевта, когато 
види, че неговото 

лечение е 
накарало дете с 

парализа да 
проходи отново

...
идеята на  
бакалавъра по физиотерапия  
е да даде основите, така че да знаеш за 
всяко заболяване по нещо

Привет! Казвам се Цветелин Ценков, на 21 г. съм, от София. До 
7-и клас учих в 31-во СУЧЕМ „Иван Вазов“, а след това записах програмиране в 
СПГЕ „Джон Атанасов“. В гимназията разбрах, че компютрите не са за мен, а 
много повече ме влече да изучавам човешкото тяло. Така всъщност избрах 
да следвам като висше образование Физиотерапия. Тази специалност бе 
естественото продължение на моите интереси, защото изследва анато-
мията на болките в ежедневието ни и ни учи как да ги лекуваме по естест-
вен път, с движение.

рави кръста“, други ще са изпадна-
ли в нихилизъм и апатия, защото 
„ти си поредният лекар, при кого-
то ме пращат и който няма да ми 
помогне“. Това може да са два типа 
пациенти, с един и същ проблем, но 
които ще изискват напълно разли-
чен подход. Това, което ми харесва 
в Саксион, е че ни учат как да се 
справяме с подобни ситуации чрез 
теория, приложена чрез достатъч-
но стажове.

Как протече кандидатстването? 
Има ли специфики, за които 
трябва да се предупредят бъде-
щите кандидати?

При кандидатстването се изу-
мих много, когато разбрах, че не се 
интересуват толкова от оценки-
те ми от дипломата. Разбира се, 
след като получих дипломата си, 
трябваше да я преведа на англий-
ски и да им я изпратя, но мотива-
ционното писмо беше определящо-
то. След това имах интервю с един 
от текущите ми (тогава бъдещи) 
преподаватели, където ми бяха за-
давани по-конкретни въпроси за 
мен самия, като защо искам да уча 
точно физиотерапия и как смятам, 
че ще ми бъде полезна в бъдеще. 

интервю на Гергана Петкова
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Това,което ми 
харесва в учебния 

процес е 
практическата 

насоченост. 
Теоретичните 

лекции вървят ръка 
за ръка с 

упражненията

По същество, това е и кинезитерапията. В България за мен е енигма 
защо има две уж различни специалности, които навсякъде другаде по 
света са обединени. Все още и аз търся отговори на тези въпроси. Това, 
което съм си говорил с колеги, по-възрастни и опитни от мен е, че у нас 
в началото е имало само специалността „физиотерапия“ и се е изучава-
ла само в Медицинския университет. НСА искали да направят същата 
специалност и при тях, но имали пререкания с МУ, затова открили спе-
циалността, като използвали френския модел. Във Франция на физио-
терапията є казват кинезитерапия, затова и у нас влязло това наиме-
нувание. Това е историята, която аз знам. Както казах, и аз още търся 
отговор. Истината обаче е, че когато разговарям с колеги кинезитера-
певти и колеги физиотерапевти в България, и двете професии учат по-
добни неща, с минимални разлики. Толкова минимални, че за мен като изу-
чаващ същото в чужбина, не виждам смисъл от този хаос.

Как протича учебният процес в Saxion University of Applied Sciences? 
Какви са преподавателите?

Това, което ми харесва в учебния процес е практическата насоченост. 
Теоретичните лекции вървят ръка за ръка с упражненията. Ако тази 
седмица сме учили анатомия на ръката, то на практическите лекции 
(упражненията) ще изследваме случаи на пациенти със счупвания или 
други проблеми на ръката. Това, според мен, затвърждава наученото и 
наистина виждаме как това, което сме учили на теория, има смисъл и се 
прилага на практика. Нещо, което ми липсваше в училище бе, че учихме 
остаряла информация, която е трудно приложима в модерния свят. 
Това не палеше никакъв интерес у мен, само ме демотивираше. Радвам 
се, че тук е различно.

Преподавателите са много готини. Харесва ми, че всички са практи-
куващи физиотерапевти и всеки е специализирал в нещо различно. Иде-
ята на бакалавъра по физиотерапия е да даде основите, така че да зна-
еш за всяко заболяване по нещо. Но е хубаво, ако наистина човек иска да 
се занимава с тази професия, да специализира с магистратура. Когато 
има пред себе си преподаватели, специалисти в различни насоки, един 
студент като мен може да реши с какво иска да се занимава. Хубавото 
е, че и те самите са много отворени да си говорят с нас. Понякога съм 
стоял половин час след края на упражнение по неврология да си говоря с 
преподавателя ми за пациенти, с които е работил и трудности, които 
е срещал по пътя. 

Кое е най-важното нещо, което научи от образованието си дотук?
Трудно ми е да посоча едно нещо. Откакто станах част от нова меж-

дународна среда и видях различни гледни точки, много от предходните 
ми вярвания се промениха. Осъзнах, че в много черти българите не сме 
по-различни от останалите народи. Разбира се, в културните ни разби-
рания за правилно и грешно, всяка нация си е уникална и в това няма 
нищо лошо. Усмихвам се всеки път, когато се прибера в България и чуя 
фразата „българска работа“ или по принцип приписването на негатив-
ни черти като „типично български“, например когато някой си изхвърли 
фаса на улицата или когато друг се предреди на опашката в аптеката. 
Същите „байганьовски“ черти виждам в нидерландци, в норвежци, във 
французи. В този смисъл ми се ще да се галим по-често по главите и да 
се целуваме по челата, знаейки, че дори да грешим, не грешим повече от 
другите!

След завършване имате ли намерение да се върнете в България или 
бихте останали в Нидерландия?

Нямам търпение да се върна! След бакалавъра ще изкарам и магистър 
навън, но не мисля да се задържам много.

И за финал, какво би казал на младите хора, които тепърва обмис-
лят да заминат да учат в чужбина?

Ако имат възможност, да я прегърнат, с вярата, че ще си заслужава! 
Да смениш комфортната семейна и приятелска среда с непознатия жи-
вот навън, звучи страшно, но както всяко предизвикателство ще те 
научи на много и ще излезеш по-добър човек, отколкото си влязъл. 
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Целта бе такава – те искаха да бъ-
дат убедени, че аз наистина съм мо-
тивиран да уча и че знам защо канди-
датствам. 

 Аз кандидатствах чрез агенция, 
като съветвам всички бъдещи канди-
дати да си улеснят живота и да се 
свържат с агенция за образование в 
чужбина. Обикновено услугите им са 
безплатни и наистина ти помагат с 
всички документи, които трябва да 
подготвиш и изпратиш.

Разкажете ни малко повече за спе-
циалността Физиотерапия. Каква е 
всъщност разликата между Физио-
терапия и Кинезитерапия?

Както казах по-горе, физиотерапи-
ята изследва човешкото тяло и при-
чините за ежедневните ни болежки 
-  от проблемното коляно, което „по-
стоянно пука и щрака, та гледам да 
не го натоварвам“, до „пронизващата 
болка в кръста, всяка сутрин, когато 
стана от леглото“. Но освен тези ор-
топедични проблеми, физиотерапия-
та е много успешна и при неврологич-
ни пациенти. Няма поет на света, 
който да може да опише чувствата 
на терапевта, когато види, че него-
вото лечение е накарало дете с пара-
лиза да проходи отново. 
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материал на Юлия Кошаревска 

Всичко, което трябва да знаете  
за висшето образование във  
ВеЛикоБриТАниЯ

У
ниверситетите във Великобритания са едни от 
най-старите и най-престижни институции в света. Уни-
верситетът в Оксфорд например е на повече от 1000 
години и е най-добрият ВУЗ в света за 2021, според Times 
Higher Education World University Ranking. Още 29 британ-
ски университета се нареждат в топ 200 в тази класа-
ция. Качеството на образованието прави Великобрита-

ния атрактивна дестинация за следване в чужбина. 
Висшето образование във Великобритания обаче се различава значител-
но от това в България, както по продължителността си, така и по начи-
на на кандидатстване. Разберете кои са най-важните неща, които 
трябва да имате предвид преди да кандидатствате за ВУЗ на Острова.

Колко време продължава висшето образование  
във Великобритания?
Великобритания се състои от четири държави - Англия, Уелс, Шотлан-
дия и Северна Ирландия. Всяка от тях има независима образователна 
система, така че висшето образование във всяка има своите особе-
ности.
Повечето курсове в Англия, Уелс и Северна Ирландия продължават три 
години, през които изучавате само една специалност. Разбира се, това 
правило има своите изключения - например, може да изучавате две спе-
циалности заедно; да учите специалност като медицина, която продъл-
жава 5 години, или пък специалности, които се състоят от 3 години 
учене и допълнителна година работа в индустрията. 
Шотландската система се различава от останалите във Великобрита-
ния и до някъде се доближава до тази в САЩ. Бакалавърските курсове в 

Висшето образова-
ние във Великобри-
тания се различава 

значително от това в 
България, както по 
продължителността 
си, така и по начина 
на кандидатстване
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Шотландия обикновено про-
дължават 4 години, първите 
две от които включват раз-
лични предмети, преди да спе-
циализирате в последните 
две. 
Магистърските програми във 
Великобритания предлагат 
допълнителна възможност за 
по-тясна специализация. Ще 
може да изберете и дали иска-
те да следвате програма, с по-
вече преподаване или такава, 
която ви позволява да се съсре-
доточите повече над собствени 
изследователски проекти. Ма-
гистратурите обикновено от-
немат една година.
Колко ще продължи докторанту-
рата ви пък зависи от това какво 
изследване правите и дали тряб-
ва да преподавате като част от 
програмата.

Как протича кандидатстването 
за ВУЗ във Великобритания? 
За разлика от България, кандидат-студентите във 
Великобритания не кандидатстват директно към 
висшите учебни заведения. Вместо това, всички 
апликации се правят към централна система, нарече-
на UCAS. Имате право да кандидатствате за до 5 
курса, а цената е £25, независимо от това колко от 
желанията си използвате. 
В портала на UCAS ще имате възможност да въведе-
те оценките си от дипломата, различни сертифика-
ти за владеене на чужди езици, както и препоръка от 
учител и мотивационно есе. 
Мотивационното есе ви дава възможност да разка-
жете повече за себе си, какво ви мотивира да искате 
да учите тази специалност и как извънкласните ви 
дейности са ви подготвили за следването.
Всяка година крайният срок да кандидатствате чрез 
Ucas е около 15 януари за курсове, започващи през ес-

Друга последица от Брекзит 
е фактът, че от тази учебна 

година, европейските 
студенти вече имат нужда 
от виза, за да следват във 

Великобритания

ента. За учебната 2021 година, крайният срок е удъл-
жен до 29 януари, заради пандемията. 
Ако искате да следвате в Оксфорд или Кеймбридж или 
пък се интересувате от специалности като медици-
на, стоматология или ветеринарство, крайният срок 
е 15-и октомври.
След като университетите разгледат кандидатури-
те ви, ще получите един от трите възможни отго-
вора - условна оферта, безусловна оферта или отказ. 
Условната оферта обикновено зависи от финалната 
оценка от дипломата ви, а безусловната значи, че 
вече сте приети, независимо от последващи резул-
тати. 
Всеки университет има различни очаквания за оценки 
за различните специалности, които предлага. Прове-
рете сайта на университета, за да разберете към 
какви оценки трябва да се стремите, за да бъдете 
приети. 
Ако нещата не протекат по план и получите по-ви-
соки или по-ниски оценки в дипломата си, от това, 
което очаквате, през август имате шанс да участва-
те в adjustment (ако оценките ви са по-високи) или 
clearance (ако не сте получили желаните резултати). 
Тези два прозореца от време ви дават възможността 
да кандидатствате за университети, които не са 
били в първоначалния ви списък с желания, но имат 
свободни места. 

Колко струва образованието  
във Великобритания?
Колко ще струва образованието ви зависи от това 
каква специалност и университет ще изберете. Пре-
ди Брекзит, европейските студенти заплащаха съ-
щите такси, както и британците, и имаха право на 
студентски заем от държавата.
Брекзит обаче промени това и студенти, започващи 
следването си след 31 юли 2021 година, заплащат 
международни такси. Те варират между 10 и 30 хиля-
ди британски лири годишно, а ако учите медицина, 
сумата може да е почти 60 хиляди британски лири за 
всяка учебна година.
Няма таван за цената на магистърските програми, 
но те обикновено за по-скъпи от бакалаврите. 
Когато обмисляте бюджета си, не забравяйте да 
включите разходи за квартира, транспорт, храна и 
забавления. Колко средства ще трябва да предвиди-
те за всяка от тези категории, до голяма степен за-
виси от това в кой град ще изберете да учите - мал-
ките градове обикновено са по-евтини от големите, 
но и това правило има своите изключения. 

Как да кандидатствате за виза?
Друга последица от Брекзит е фактът, че от тази 
учебна година европейските студенти вече имат 
нужда от виза, за да следват във Великобритания. 
Може да кандидатствате онлайн или на място във 
визов център близо до вас. Цената за кандидатурата 
е 348 британски лири, ако кандидатствате извън Ве-
ликобритания и 475, ако вече сте в страната. 
Освен това, ще трябва да платите и 470 паунда го-
дишно, за да може да използвате здравната система. 
Таксата се заплаща от всички международни студен-
ти, независимо от това дали ще им се наложи да из-
ползват здравни услуги. 
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Ч
есто наричана люлка на западната цивилиза-
ция, Гърция може би е страната с най-влия-
телната цивилизация на древността. В Гър-
ция можете да се насладите на вечно социална 
култура и да опитате международно призна-
та кухня с нейния вкус. Имате възможност да 

посетите местата, където се е родила западната цивили-
зация и можете да вървите по стъпките на древногръцки 
философи и математици. Гордата традиция на научно из-
следване - Гърция има академично наследство като малко 
други страни по света, тъй като е била дом на Сократ, Пла-
тон, Аристотел, Хипократ и Питагор, заедно с високока-
чественото образование, предлагано от гръцките инсти-
туции в широк спектър от предмети са две причини, които 
могат да привлекат чужденци да учат в Гърция.

В Гърция има около 24 държавни университета, разпрос-
транени в цялата страна. Докато преподаването е основ-
но на гръцки, специализираните учебни програми се предла-
гат и на други езици (най-често английски), както на 
бакалавърско, така и за по-високи образователни степени. 
Към тези университети се присъединяват 16 технологични 
образователни института (TEI), които предлагат програ-
ми за висше образование с акцент върху практически и про-
фесионални умения по специалности като приложна техно-
логия, здравеопазване, селско стопанство, мениджмънт и 
изкуство и дизайн. Като цяло системата на висшето обра-
зование на Гърция е добре уважавана и според последното 
издание на QS Higher Education System Strength Rankings от 
2018 година заема 48-мо място в света. 

материал на Кристина Пенчева

ГърциЯ ГърциЯ 
Обучение в 

Университет Място в 
света

1. National Technical University  
of Athens 421

2. Aristotle University of Thessaloniki 551-560

3. National and Kapodistrian  
University of Athens 651-700

4 University of Crete 651-700

5. University of Patras 801-1000

6. Athens University of Economics  
and Business 1001-1200
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Бакалавър, магистър и  
доктурантура

Гръцкото висше образование 
включва 24 държавни университе-
та. Кредитите на тези 24 държав-
но акредитирани институции са 
натрупващи се и прехвърляеми в 
рамките на Европейската система 
за трансфер и натрупване на кре-
дити (ECTS). Програмите по инже-
нерство, стоматология, фармация, 
агрономия, горско стопанство, за-
едно с някои програми по изобрази-
телно изкуство са с продължител-
ност 5 години. Медицинските 
проучвания са с продължителност 
6 години.

Частните колежи в Гърция не ра-
ботят като независими универси-
тети. Тези колежи в Гърция обаче си 
сътрудничат с водещи междуна-
родни университети от САЩ, Ве-
ликобритания или държави от ЕС, 
за да предлагат акредитирани про-
грами за бакалавърска и 
следдипломна квалификация. Следо-
вателно тези програми водят до 
степени, които се присъждат ди-
ректно от тези чуждестранни 
университети. Мониторингът на 
тези споразумения, както и на до-
пълнителните разпоредби за функ-
ционирането на колежите се из-
вършва от гръцкото 
министерство на образованието. 
Съгласно гръцкото законодател-

ство - относно взаимното призна-
ване на квалификации, притежате-
лите на академични степени от 
университети в ЕС, включително 
тези, придобити чрез обучение в 
колеж в Гърция, имат напълно при-
знати професионални права.

Следдипломното обучение води 
до присъждане на диплома за спе-
циализация (магистърска степен). 
Общата цел на магистърското 
обучение е да предостави на сту-
дентите възможност да се специа-
лизират в определени области. 
Следдипломните курсове са отво-
рени за гръцки или чуждестранни 
възпитаници на гръцки универси-
тети или акредитирани еквива-
лентни чуждестранни институти. 
Изискванията за прием, взетите 
под внимание критерии за подбор, 
таксите за обучение и процедура-
та за прием се определят от въ-

трешния регламент на въпросната 
програма. Обикновено кандидати-
те се избират въз основа на процес 
на подбор или техните резултати 
от изпита.

Въпреки че образователните 
програми се предлагат предимно на 
гръцки език, все по-голям брой про-
грами за магистърска квалификация 
се предлагат на английски или на 
други езици. Владеенето на един 
или повече чужди езици (с изключе-
ние на гръцкия) е съществена пред-
поставка за участие в последващо 
обучение. В края на обучението си 
студентите трябва да подготвят 
и представят своята магистърска 
теза. Курсовете обикновено про-
дължават една година и половина 
(три семестъра), включително вре-
мето за подготовка на дипломната 
работа. С цел да се стимулира ин-
тернационализацията на гръцкото 
висше образование, много висши 
училища установяват сътрудни-
чество с чуждестранни универси-
тети, като присъждат двойни ди-
пломи.

Докторантурата води до при-
съждане на докторска степен (PhD). 
Общата цел на докторантурата 
се състои в специализация на висо-
ко ниво в стратегически области 
на знанието и насърчаване на фун-
даментални изследвания в различни 
научни области с оглед укрепване 
на научната база на страната. В 
случай на университети, предлага-
щи следдипломни програми, е важно 
да имате диплома за магистърска 
степен, за да получите докторска 
степен. 

Изисквания за  
кандидатстване

За да се кандидатства за обучение 
в Гърция на бакалавърско ниво, тряб-
ва да се подаде кандидатурата до 
края на месец юли през Министер-
ството на националното образова-
ние и вероизповедания на Гърция. 
Всички документи трябва да бъдат 
преведени на гръцки и официално 
одобрени от гръцкото министер-
ство и най-близкото гръцко посол-
ство. Ако искате да учите за магис-
търска или по-висока степен, 
можете да изпратите необходима-
та документация директно до из-
браната от вас институция. Може 
да се наложи да предоставите дока-
зателство за владеене на гръцки или 
друг език, в зависимост от езика, на 
който ще учите. 

колежи в Гърция си 
сътрудничат с 

водещи 
международни 

университети от сАЩ, 
Великобритания 
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Необходимо е да представите 
определени документи, които до-
казват, че отговаряте на условия-
та за прием.

За бакалавърска степен кандида-
тите трябва да представят:

 ■ Формуляр за кандидатстване 
 ■ Копие от документ 
за самоличност

 ■ Диплома за средно образование. 
За частни английски университе-
ти може да се изисква нотариал-
но заверено копие на дипломата, 
официален превод на английски 
език, легализация и апостил.

 ■ Сертификат за владеене на 
английски език (CАЕ, TOEFL, 
IELTS) или сертификат за 
гръцки език (гръцките универ-
ситети изискват всички техни 
студенти да знаят гръцки – в 
противен случай ще трябва 
да изкарат едногодишен под-
готвителен курс по езика).

За магистърска степен студен-
тите трябва да предоставят:

 ■ Формуляр от университе-
та за кандидатстване

 ■ Копие от документ 
за самоличност

 ■ Диплома за завършена ба-

калавърска степен
 ■ Сертификат за владеене на 
английски език (CАЕ, TOEFL, 
IELTS) с минимален резултат от 
B или 7 по скала от 1,0 до 9,0

 ■ 2-4 години трудов стаж 
(важи само за MBA) 

 ■ GMAT резултати от най-малко 
500 (важи най-вече за MBA) 

Някои програми могат да имат 
допълнителни изисквания, в зависи-
мост от областта на обучение и 
институцията. Например частни-
те университети или при канди-
датстване за специалности, свър-
зани с изкуства, могат да поискат 
допълнителни изпити. 

Визи за обучение в Гърция
Гражданите на Европейския съюз 

не се нуждаят от виза, за да учат в 
Гърция. Ако идвате от държава из-
вън ЕС, трябва да получите сту-
дентска виза (тип D) от най-близ-
кото гръцко посолство или 
консулство. За целта първо е необ-
ходимо официално писмо за прием 
от избрания от вас университет в 
Гърция, което трябва да бъде ин-
ституция, сертифицирана от 

гръцкото Министерство на обра-
зованието. Трябва да се свържете с 
посолството на Гърция във вашата 
страна или да погледнете на уеб-
сайта на Министерството на 
външните работи на Гърция за 
подробен списък на документите, 
необходими за студентска виза, и 
информация за това как да подаде-
те молбата си. Също така ще 
трябва да присъствате на интер-
вю, за да получите вашата виза.

Такси 
Всички държавни университети и 

колежи в Гърция не начисляват так-
си за обучение на местни студенти 
на ниво бакалавър. Тъй като Гърция 
е държава-членка на Европейския 
съюз, това се отнася и за всички 
студенти от страни от ЕС / ЕИП. 
Въпреки това, студенти от стра-
ни извън ЕС / ЕИП са длъжни да за-
плащат такси за бакалавърска сте-
пен. Таксите варират в зависимост 
от университета, но обикновено са 
между 1500 и 9000 евро годишно, а 
често включват и учебниците по 
учебни курсове. Относно магистър-
ските степени, повечето от тях се 
заплащат независимо произхода на 
студента. Контрастно на без-
платното държавно висше образо-
вание в Гърция, частните инсти-
туции изискват значително 
по-високи такси, които варират 
между 5000 и 16 000 евро на семес-
тър. 

Разходи за живот
Гърция е една от най-евтините 

страни в Европа за чужденци, както 
за туристи, така и за международ-
ни студенти. Средно ще ви тряб-
ват около 450-700 евро на месец за 
всички разходи, включително за 
настаняване, което е между 240 и 
450 евро на месец за квартира в 
центъра на града. Също така може 
да се намери евтина, но все пак 
вкусна храна както на улицата за по 
5 евро, така и в малки кафенета и 
таверни, където цената е около 10 
евро.

Работа 
Тъй като Гърция е атрактивна 

туристическа дестинация, те 
имат нужда от много англоговоря-
щи работници. Правителството 
на Гърция е предоставило права на 
чужденци да работят в тяхната 
страна. Затова не е трудно да на-
мерите работа в Гърция особено 
през лятото.

Таксите варират в 
зависимост от 

университета, но 
обикновено са между 

1500 и 9000 евро 
годишно
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ПорТУГАЛиЯ
Най-западната точка на Европа

материал на Гергана Петкова

Повече за университетите в Португалия
Португалските университети са известни със своите вековни тра-
диции в образованието. Университетите в Португалия предлагат го-
лям избор от специалности като повечето курсове - особено на ниво 
бакалавър - се преподават на португалски. Тези висши учебни заведе-
ния активно участват в различни международни изследователски 
проекти и ежегодно приемат десетки хиляди чуждестранни студен-
ти. Таксите им за обучение за бакалавърска и магистърска степен са 
около 950-1 250 евро, докато за докторските програми са около  
2 500 – 3 000 евро годишно. 

Португалските университети предлагат трите основни степени на 
висше образование:

 ■ Бакалавър или лицензия (Licenciatura), която от-
нема между 3-4 години обучение

 ■ Магистърска степен или местрадо (mestrado), коя-
то отнема между 1-2 години обучение

 ■ Докторско ниво или дуотораменто (duotoramento), 
която обикновено отнема 3 години

Всички висши учебни заведения се управляват от португалското Ми-
нистерство на науката, технологиите и висшето образование 
(MCTES) като държавата притежава 2 основни типа учебни заведения:

 ■ Университетите (universidade) – Те са насочени към най-различ-
ни академични изследвания и върху успешното обучение на на-
учни кадри. Ако изберете да следвате своето образование в 
някой португалски университет, ще може да изучавате специ-
алности като право, медицина, архитектура и много други. 

 ■ Политехническите висши учебни заведения (politénico) – Те са с 
по-голям фокус върху професионалното обучение на студенти-
те, като част от програмите в областта на образованието на 
този тип университети са технологиите и здравеопазването. 
Както университетите, така и политехниките, предлагат ди-

Р
епублика Португалия е оча-
рователна държава с дълга 
история, разположена на 
Иберийския полуостров, в 
Югозападна Европа. Това я 
прави най-западната стра-

на в континентална Европа. Тази държа-
ва, така гостоприемна и богата на ис-
тория, притежава едни от 
най-красивите слънчеви пейзажи, злати-
сти плажове на юг и вълнуващи забеле-
жителности,  като например едни от 
най-старите библиотеки в света. Ней-
ната пленителност преминава от гра-
довете на миналото, през вкусната хра-
на и чак до спокойните й морски брегове. 
Португалия притежава палитра от 
красиви цветове, в буквален и преносен 
смисъл, и отваря безброй възможности 
за всеки кандидат-студент, решил да 
следва своето образование в чужбина. 

Всеки бъдещ студент, решен да учи в 
някоя чуждестранна точка по света, 
няма да сгреши, ако избере за своя обра-
зователна дестинация именно Португа-
лия. Над 50 000 чуждестранни студен-
ти избират да следват в Португалия и 
за това причините не са малко. Португа-
лия умело приветства със своя старо-
моден чар, приятна атмосфера, достъп-
ни разходи за живот и световнопризнати 
университети. В този брой ще открех-
нем вратата към висшето образование 
в Португалия.
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Университетът в 
Порто предлага 
разнообразие от 

академични 
курсове, 

фокусирани върху 
изграждането на 
бъдещи научни 

изследователи и 
специалисти по 
технологиите

пломи по инженерни, управленски и хуманитарни дисциплини. 
 ■ И двата типа университети в Португа-
лия са разделени на публични и частни.

ТОП Университети в Португалия

Място в 
Португалия

Място в 
света

Университети  
в Португалия

1. 295 University of Porto

2. 356 University of Lisbon

3. 431 Universidade Nova de Lisboa

4. 455 University of Coimbra

5. 571-500 University of Minho

6. 601-650 University of Averio

7. 801-1000 Universidade Catolica  
Portuguesa - UCP

 Източник: QS World University Rankings 2022
University of Lisbon
Какво по-хубаво от това да следваш висшето си образование в Лисабон, 
столицата на Португалия – градът с красиви терасовидни градини и 
безброй исторически сгради? Именно там се намира и най-големият уни-
верситет в Португалия – University of Lisbon, където учат около  
50 000 студенти в цели 18 факултета. 
 Университетът е създаден през 2013 г. след съединяването на 
Universidade Técnica de Lisboa (Техническия университет в Лисабон) и 
Universidade de Lisboa (Университета в Лисабон), като основният универ-
ситет в Лисабон е основан още през 1911 г. Висшето учебно заведение се 
фокусира върху научните изследвания, спорта, културата и изкуството. 
То предлага широк избор от разнообразни спортни дейности, които мо-
жете да практикувате в свободното време, както и участието в различ-
ни университетски клубове, което ще помогне много за интегрирането 
ви в академичните среди.
University of Lisbon предлага и различни езикови курсове по немски, френ-
ски, унгарски, китайски (мандарин), арабски, гръцки, английски, италиански, 
румънски, испански, японски, руски, както и курсове по португалски език за 
чужденци.

University of Porto
Както и самото име издава, този университет е разположен в забележи-
телния и втори по големина град в Португалия – Порто. Университетът 
в Порто е основан през далечната 1911 г., а днес е известен по света 
най-вече със своите научноизследователски дейности. Сред най-призна-
тите изследователски центрове на университета са Институтът по 
молекулярна и клетъчна биология, Институтът по молекулярна патоло-
гия и имунология и Изследователският институт по компютърни систе-
ми с над 31 000 студенти, следващи в 14 факултета. Университетът в 
Порто гарантира образование на високо ниво и предлага разнообразие 
от академични курсове, фокусирани върху изграждането на бъдещи научни 
изследователи и специалисти по технологиите.

Universidade Nova de Lisboa
Основан през 1973 г., Universidade Nova de Lisboa е публичен университет в 
Лисабон с около 4427 чуждестранни студенти, обучаващи се по неговите 
програми. Преподавателите в NOVA обучават своите студенти чрез 
различни иновативни методи и се фокусират върху извънкласните дей-
ности и научни изследвания като по този начин осигуряват устойчивото 
развитие на студентите. Висшето учебно заведение се стреми да под-
чертава на студентите важната връзка между социалните науки, изку-
ството, културата и технологиите. Едни от най-добрите учебни про-
грами на университета са в областта на изкуството, хуманитарните, 
биологичните и химични науки.

University of Colimbra
Университетът е основан в Лиса-
бон през 1290 г., но след редица 
премествания, през 1537 г. негов 
окончателен дом става град Ко-
имбра. С повече от 700 години 
опит в образованието, обучение-
то и научните изследвания, едно 
от най-старите висши учебни 
заведения в света, балансира от-
лично между традиционното и 
модерното. University of Colimbra 
(UC) участва в съвместни програ-
ми с едни от най-добрите уни-
верситети в света. Примери за 
някое от неговите партньорства 
са тези с Erasmus Mundus, Harvard-
Portugal, Clinical Scholars Research 
Training Program и  други. Той се 
състои от три кампуса и е дом на 
25 772 студенти, обучавани от 
около 347 висококвалифицирани 
преподаватели. Университетът 
има общо 347 образователни про-
грами и предлага различни специа-
лизирани курсове по португалски. 
  Добавен през 2013 г. към списъка 
на Юнеско, заради своите исто-
рическите сгради и културни 
традиции, университетът зат-
върждава позицията си като ос-
новна институция за култура и 
наука в Португалия.

Как да кандидатствам?
Що се отнася до процедурите по 
кандидатстване в Португалия, 
то те имат своите особености и 
зависят от отделните висши 
учебни заведения, както и от из-
бора на специалност. Необходимо 
е винаги да проверявате условия-
та за прием и периодите за кан-
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дидатстване в уебсайтовете на отделните универ-
ситети,  като обикновено в Португалия първият 
кръг от кандидатури приключва през април-май, вто-
рият през юни-юли, третият през август-септем-
ври. Всеки кандидат-студент може да избере шест 
университета при кандидатстването си, като за 
обучение в бакалавърско ниво кандидатурите в пор-
тугалските университети се подават чрез онлайн 
портала Candidatura Online. 
Нашият съвет е внимателно да проверите различните 
изисквания за влизане, като стандартизираните те-
стове - TOEFL или IELTS, чрез  които показвате своите 
умения по английски език. Повечето висши учебни заве-
дения ще изискват от вас минимално ниво на владеене 
на португалски или английски език, съответстващи на 
ниво В1 или В2. Езиковите умения могат да бъдат про-
верени чрез устен изпит.
Някои по-конкретни документи, нужни при кандидат-
стването в Португалия, са: признат сертификат за 
завършване на гимназия/бакалавърска степен, мотива-
ционно писмо, доказателство, че сте преминали прием-
ния изпит, доказателство за плащане на такса за кан-
дидатстване (50 евро), сертификат за владеене на 
нужния език, както и портфолио (необходимо само за 
някои степени).
Академичните календари се одобряват ежегодно от 
управителните органи на всеки университет и са дос-
тъпни на техните уебсайтове.

Разходи за живот 
Студент, който учи в Лисабон или Порто, може да жи-
вее комфортно с месечен бюджет от около 600 до 1000 
евро. В по-малките градове, където разходите за жи-
вот не са толкова големи от 500 до 700 евро биха били 
напълно достатъчни. Основните хранителни продукти 
са достъпни като цени и месечният бюджет от 200 

евро до 300 евро е достатъчен, за да покрие нуждите 
ви, че даже и повече. Студентите също могат да се хра-
нят по-често навън, тъй като средната сметка за рес-
торант е около 7 евро. Най-добре е при възможност да 
живеете в общежитието на вашия университет, кое-
то най-вероятно ще струва около 165-230 евро на ме-
сец. 
Като студент в Португалия имате право да работите 
до 20 часа седмично през семестъра и на пълен работен 
ден по време на семестриалните почивки и ваканциите. 
Ако сте студент извън ЕС, ще ви е нужно разрешение 
от португалската служба за емиграция и граници (SEF). 
Португалските университети предлагат и различни 
видове стипендии.

Знаете ли, че...?
Има редица причини да бъдете студент и да заживеете 
в Португалия. Освен че обучението там гарантира оп-
тимално академично, научно, социално и културно пре-
живяване, една от най-старите страни в Европа има и 
много дълга история, отрупана с изключително инте-
ресни факти!
Знаете ли, че в Португалия се намират едни от най-ат-
рактивните и стари книжарници в света? В историче-
ската местност Байро Алто, намираща се в столицата 
Лисабон, през 1732г. е създадена книжарницата Livraria 
Bertrand, което я прави най-старата книжарница в Ев-
ропа! Също така в града Порто може да откриете и 
Livraria Lello, смятана за третата най-красива книжар-
ница в света, заради изключителната си сграда, изваде-
на като от някой приказен филм.
Португалският мост „Васко да Гама“ е най-дългият 
мост в Европа. Той е кръстен на португалския морепла-
вател и изследовател Васко да Гама, който, знаем, е 
първият европеец, отплавал към Индия в търсенето на 
морския път от Западна Европа към Изтока.
Ханс Кристиан Андерсън, създател на едни от най-оби-
чаните детски приказки, като „Малката русалка“ и 
„Грозното патенце“, е бил вдъхновен да твори и от кра-
сотата на вълшебното място, намиращо се близко до  
португалската столица - Синтра. 
Всички тези факти са само допълнителни причини, зара-
ди които да посетите тази историческа държава!

100% от завършилите са 
намерили агенти или 

мениджъри през първия 
месец извън училище
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сАЩ и канада

материал на Борислав Борисов

САЩ
Висшето образование в САЩ е меч-
та за много хора. Винаги свързваме 
страната с престижни универси-
тети, дисциплина и високи такси. 
Но в днешния глобален свят обра-
зованието е достъпно от всички 
точки на света и ако искате да се 
доближите до телевизионна култу-
ра с любов към американския фут-
бол и дори пържената храна - не се 
колебайте да опитате.
САЩ е огромно място, като всеки 
щат има своята собствена исто-
рия. Прехвърляте се в друг щат и 
разбирате, че сякаш отивате на 
друга планета. Това е страната с 
най-много мултикултура в целия 
свят. Не е за подценяване.
Има много причини да учите в САЩ. 
На таблицата по-долу сме ви пока-
зали най-добрите университети на 
страната, но това е само „черешка-
та на тортата". Извън тях има над 
150 други учебни заведения, които 
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печелят място в международните 
класации. Така че и да не успеете в 
топ 10 - не се притеснявайте - има 
място и за вас.
А ако ви плашат високите такси, 
проучете добре. Не винаги образо-
ванието е скъпо. Има редица сти-
пендии и достъпни курсове, които 
са достъпни за почти всеки един. 
Така че ако имате желание да учите 
- ще намерите и начин.
И не може да пропуснете академич-

ната гъвкавост, с която се славят 
американските университети. За 
тази гъвкавост много учебни заве-
дения завиждат, че я нямат или не 
могат да я постигнат. До втората 
година на обучение не е нужно да 
избирате конкретна специалност. 
Може да изпробвате различни 
предмети и класове, и да разберете 
какво наистина искате да учите, и 
чак тогава да вземете решение.
А когато ви остане свободно вре-
ме, пътувайте! Ще имате уникална-
та възможност да видите някои от 
най-впечатляващите и красиви 
гледки и места, създадени от при-
родата и човека.



И не се притеснявайте. Има много като вас. Ще се запознаете с много 
приключенци, с които ще обмените знания и ще се забавлявате. Защото, 
както сте чули - студентският живот в САЩ е страхотен. Кампусите са 
създадени така, че да имате близост с много млади хора като вас. Отделно 
имате клубове към университета, плюс може да бъдете доброволец в редица 
за вас каузи.

Ако трябва да сме точни - над 1 милион чуждестранни студенти учат в 
академичната система, за да вземат първокласно обучение и международно 
призната диплома.

Може би вие сте един от новите служители на някоя от големите техно-
логични компании, които си търсят постоянно стажанти и служители? 
Може би вие ще бъдете един ден част от Google, Apple, Amazon или Tesla?

САЩ определено има какво да предложи на всеки визионер, предприемач, 
мечтател, пътешественик и творец. Всичко е там - големите мегаполиси, 
световното кино, най-новата и популярна музика, както и едни от най-не-
вероятните природни забележителности, които светът е виждал. Запле-
нихте ли се?

ТОП 10 на университетите в САЩ

Място Университет
1. Harvard University
2. Stanford University
3. Massachusetts Institute of Technology (MIT)
4. University of California, Berkeley (UCB)
5. University of California, Los Angeles (UCLA)
6. Yale University
7. Columbia University
8. Princeton University
9. New York University (NYU)
10. University of Pennsylvania

Източник: QS Ranking 2021

сАЩ е огромно 
място, като всеки 
щат има своята 

собствена история. 
Прехвърляте се в 

друг щат и 
разбирате, че 

сякаш отивате на 
друга планета

Големият бял 
север, както се 

казва, с 
приятелските си 
съседи от сАЩ, е 

известен с 
кленовия си 

сироп, отличния 
си отбор по хокей 
на лед… и студа
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те - има предмети като компютърните науки и икономиката, които пълнят 
цяла аудиторна зала.

Сигурно се чудите все пак какво да учите и кои са най-развитите специал-
ности? Във всеки университет и провинция е различно, но някои от най-раз-
пространените са икономическите специалности, историята и фармация-
та. Разнообразието е пълно! 

А когато завършите ще бъдете доволни от себе си, най-малкото защото 
дипломите са високо ценени на пазара на труда и повечето студенти бързо 
си намират страхотни работни места в областта, в която са завършили 
наскоро.

А знаете ли, че в Канада се обръща огромно внимание на oбучението на 
гражданите, за това не е чудно, че това е страната с едни от най-високите 
държавни разходи за образование – нарежда се на трето място според до-
клада на ОИСР. Именно това е и главната причина, поради която тя се е пре-
върнала във водещ световен лидер.

Интересно е, че в различните провинции се наблюдава влияние на различни 
образователни системи – в англоговорящите най-силно е това на шотланд-
ската система, докато във френскоговорящата част предпочитат образе-
ца на френската. Но въпреки тази децентрализация, за високото ниво на об-
разованието в Канада говори най-вече фактът, че канадските деца 
показват най-добри резултати на международни изложения в областта на 
информатиката, математиката и на естествените науки.

И когато говорим за конкретика - Университетът в Торонто заема челно 
място в списъка на най-добрите университети в Северна Америка. Предлага 
на студентите достъп до повече академични курсове, отколкото във всеки 
друг канадски университет, както и възможността да работят в признати 
изследователски лаборатории.

ТОП 10 на университетите в Канада

Място Университет

1. University of Toronto

2. McGill University

3. University of British Columbia

4. Universite de Montreal

5. University of Alberta

6. McMaster University

7. University of Waterloo

8. Western University

9. Queen’s University

10. University of Calgary

Източник: QS Ranking 2021

Канада
Канада е една страхотна страна 

и е абсолютно подходяща за обра-
зование. Големият бял север, както 
се казва, с приятелските си съседи 
от САЩ, е известен с кленовия си 
сироп, отличния си отбор по хокей 
на лед… и студа.

Но студът не трябва да ви пла-
ши. Все пак в страната живеят над 
31 милиона жители, очевидно се 
свиква с по-хладното атмосферно 
време. Важното е, че Канада е при-
влекателна възможност за всеки 
чуждестранен турист. Първо тя е 
едно от най-безопасните места на 
света и особено големите градове 
като Торонто и Ванкувър, и второ 
- страната има богато културно 
разнообразие, което привлича меж-
дународни студенти от всяка точ-
ка на света.

Но ако се чудите все още дали 
Канада е за вас, сега ще ви дадем и 
по-подробна информация. Знаете 
ли, че държавата е най-образована-
та на света? Повече от половина-
та жители имат висше образова-
ние. Това само по себе си буди 
интерес да си студент там, нали?

А когато говорим за университе-
ти - някои от най-добрите се на-
мират в Канада. А това ще ви даде 
възможност да работите заедно с 
едни от най-интелигентните хора 
на планетата. 

Гъвкавостта и разнообразието 
на лекциите също не е за подценя-
ване. Ще успеете да изберете мо-
дела на преподаване, който да от-
говаря на вашите нужди и да 
изберете предметите, които ще 
ви подхождат най-добре. 

Като цяло лекциите са базирани 
на дискусии, семинари и групи с мал-
ко хора, като целта е всеки да полу-
чи нужните знания и отговор на 
всеки въпрос. Но ако предпочитате 
големите групи, не се притеснявай-
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Н
идерландия е 
една от най-по-
пулярните учеб-
ни дестинации 
сред български-
те студенти. 
Мнозина от тях 

избират да завършат както бака-
лавърска, така и магистърска про-
грама там. За някои хора обаче 
тези квалификации не са доста-
тъчни за професионална реализа-
ция – това са всички онези студен-
ти, които мечтаят да се 
занимават с научна дейност. На 
тях им трябва докторантура, по-
някога дори по-висока степен, за 
да бъдат напълно признати в сфе-
рата си на развитие. Поради тази 
причина в настоящата статия ще 
разгледаме докторантурите в 
Нидерландия в подробности, за да 
можете вие да планирате вашето 
обучение възможно най-отрано.

Докторантура в  
ниДерЛАнДиЯ 

материал на Борислав Борисов 

Продължителност и основни факти за програмата:
Да следвате докторантура в Нидерландия означава да прекарате минимум 

четири години в провеждане на собствено академично проучване и писане на 
дисертация. През този период работите в колаборация с вашия ръководи-
тел. Важно е да знаете, че в Нидерландия на докторската степен не се гледа 
като на обучение, а като на сериозна изследователска дейност – затова и 
кандидатите за PhD често са наети на трудов договор.

Защо да изберете Нидерландия за докторската си степен?
Нидерландия се отличава със забележителни следдипломни програми, голям 

избор от сфери на проучване, както и редица възможности за интердисци-
плинарна колаборация. Добрите позиции на нидерландските университети в 
световните класации до голяма степен се дължат на тяхната изследова-



телска дейност. А с 9 университета в топ 200 списъка на QS World 
University Rankings за 2022 всеки кандидат за PhD може да е сигурен, че ще 
постигне целите си в държавата. 

Място в  
Нидерландия

Място в  
света Университет

1 55 University of Amsterdam

2 57 Delft University of Technology

3 110 Utrecht University

4 =112 Leiden University

5 123 Wageningen University & Research

6 125 Eindhoven University of Technology

7 128 University of Groningen

8 179 Erasmus University Rotterdam

9 =189 University of Twente

Къде можете да изкарате докторска степен:
Има три основни вида институции за висше образование в Нидерландия 

– изследователски и приложни университети, както и институти за между-
народно образование. Като PhD студент можете да изкарате своята док-
торска степен единствено в изследователските учебни заведения, защото 
само те са оборудвани с достатъчно модерна за вашите цели база. В тях 
също така има най-голям брой специалисти, които биха могли да ви помагат 
по всяка стъпка на изследователската ви дейност. 

Макар и докторските програми да се предлагат от изследователски уни-
верситети, вашето обучение се случва или в така наречените graduate 
schools (асоциирани с индивидуални институции), или в research schools (често 
създадени от няколко учебни заведения с идеята за съвместна работа). Общо 
взето няма значение дали ще изберете graduate или research school – и двете 
опции предлагат мастъркласове, семинари, конференции и най-вече учебни 
програми, които сте свободни да моделирате по ваше предпочитание.

Къде можете да намерите обяви за PhD?
Повечето докторски позиции в Нидерландия се рекламират на сайтове 

като Academic Transfer и Study Finder, в научни издания или на табла за обяви 
в други учебни заведения. Ако видите докторантура, която ви интересува, 
най-добре се свържете директно с институцията относно процедурата за 
кандидатстване.

Ако имате собствено предложение за изследване и не успявате да намери-
те свободно място, което да отговаря на него, можете да предложите иде-
ята си на университети или изследователски институти, които провеж-
дат проучвания в съответната област и са в състояние да осигурят 
финансиране.

Прием и финансиране
Критериите за прием са строги и кандидатите трябва да имат богат 

опит в теорията и методите на своята област, както и призната магис-
търска степен. Докторантите от други страни обикновено избират да 
пишат дисертацията си на английски и следователно трябва да демон-
стрират и добро владеене на езика, преди да започнат работата по нея.

Много нидерландски докторски програми нямат фиксирани такси за обу-
чение поради причината, че студентите биват наети като професионални 
изследователи. Когато пари се изискват, сумите обикновено са сравними с 
тези в останалата част на ЕС. Те често включват записването, надзора от 
ръководителя и достъпа до лабораториите и други съоръжения. Таксите за 
нидерландските докторанти се отнасят и за студенти от ЕС/ЕИП и 
Швейцария. 

Да следвате 
докторантура в 
нидерландия 
означава да 

прекарате минимум 
четири години в 
провеждане на 

собствено 
академично 

проучване и писане 
на дисертация
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Имайте предвид, че всеки изсле-
дователски университет е свобо-
ден да решава колко пари да изис-
ква. Таксите също така варират от 
дисциплина до дисциплина, най-вече 
в зависимост от това дали канди-
датът се нуждае от скъпо оборуд-
ване или не. Затова проучвайте оп-
циите си добре и непременно се 
запознайте с различните си въз-
можности за финансиране.

Начини за финансиране на PhD 
позицията

В Нидерландия има три основни 
начина за финансиране на докто-
рантурата:

 ■ да бъдете наети на трудов 
договор като изследовател в 
институцията, в която ще из-
карате докторската си степен;

 ■ да получите частна или държав-

на стипендия – един на шест 
кандидати за PhD в Нидерландия 
намира финансиране под форма-
та на стипендия. Важно е да зна-
ете, че след подаването на до-
кументи за финансова подкрепа 
трябва да установите контакт 
с преподавател в желаната 
институция, който да подкрепи 
кандидатурата ви и бъдещата 
ви изследователска дейност;

 ■ да бъдете спонсорирани от 
работодателя си - поняко-
га е възможно да работите 
на непълно работно време, 
докато се занимавате док-
торантурата си. Ако вие 
и вашият работодател се 
интересувате от тази оп-
ция, трябва да се свържете с 
избраната от вас институ-
ция за повече информация.

кандидатите за PhD в 
нидерландия често са 

наети на трудов договор 

Къде да търсите  
финансиране

Уебсайтът EURAXESS предоста-
вя подробна практическа информа-
ция за изследователи (включително 
кандидати за PhD), пристигащи в 
Нидерландия. Тя обхващаща ими-
грационни процедури, здравно и 
пенсионно осигуряване, данъчно об-
лагане и др. На този адрес можете 
да намерите и най-различни въз-
можности за финансиране - 
www.euraxess.nl/.

Друга опция е да разгледате лин-
ковете към различните стипенди-
антски програми в официалния пор-
тал за висше образование на 
Нидерландия -  
www.studyinholland.nl/finances.

Предимства на нидерландска-
та докторантура

След като дисертацията ви бъде 
одобрена за издаване, вие присъст-
вате на публичната защита на ва-
шето изследване и бивате награ-
дени с докторска степен на 
традиционна церемония. Докто-
рантурите от нидерландски уни-
верситети са високо ценени поради 
добрите академични стандарти, 
асоциирани с образованието в дър-
жавата. Според методиката за 
сравнение на университети на QS, 
нидерландски институции са с ня-
кои от най-добрите коефициенти 
за брой публикации на преподава-
тел и за въздействие на научната 
дейност като цяло. Поради тази 
причина получаването на PhD в 
тази държава гарантира успешно 
нататъшно развитие в изследова-
телската сфера.



МЕжДУНАРОДНА 
СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА 
Lester B. PearsoN В 
UNiversity of toroNto

Краен срок: 
17 януари 2022 г.
Размер на стипендиите: около 37 
стипендии, покриващи таксите за 
обучение, застраховките, разходите 
за живот и учебни материали в рам-
ките на 4 години.
Кратко описание: 
Международната стипендиантска 
програма Lester B. Pearson в University 
of Toronto цели да признае чуждес-
транни студенти, които демон-
стрират изключителни академични 
постижения и креативност, и които 
са признати за лидери в своето учи-
лище. Специален акцент се поставя 
върху въздействието, което са ока-
зали върху живота в училището и 
общността си, и върху бъдещия им 
потенциал да допринесат положи-
телно за световната общност.
Изисквания:

 ■ да сте международен студент;
 ■ да сте или в последната го-
дина от средното си образо-
вание или да сте завършили 
не по-рано от юни 2021 г.;

 ■ да планирате да започнете бака-
лавърска програма в University of 
Toronto през септември 2022 г.

Как се кандидатства:
Ако имате интерес към стипендия-
та, трябва да подадете кандидату-
ра за бакалавърска програма, стар-
тираща през септември 2022 г., и да 
помолите училището си за номина-
ция. Предоставете следния линк на 
ръководството си: https://www3.adm.
utoronto.ca/Pearson/schoolApplication.
php?ref=644a95b1 (на него то може да 
регистрира училището ви в систе-
мата).
След като гимназията ви изпрати 
номинацията и университетът об-
работи както нея, така и кандида-
турата ви за бакалавър, ще получи-
те достъп до онлайн апликационния 
портал за стипендията.
Крайният срок за номинация е 30. 
ноември 2021 г., за кандидатстване в 
бакалавърска програма – 15. декември 
2021 г., а за попълване на формуляра 
за стипендията – 17. януари 2022 г.
За повече информация:   
http://future.utoronto.ca/pearson/
about#about

ПРОГРАМА НА sChwarzmaN 
sChoLars ЗА МАГИСТъРСКИ 
СТИПЕНДИИ НА фОНДАцИя 
PershiNg sqUare ЗА 
UNiversity of oxforD (saiD 
BUsiNess sChooL)

Краен срок:  
12 януари 2022 г.

Кратко описание:
Всяка година фондацията Pershing 
Square награждава до шест отличили 
се кандидати за оксфордската 1+1 
MBA програма с пълна стипендия. 
Финансовата подкрепа покрива 
стойността както на MBA програ-
мата, така и на допълнителната ма-
гистърска специалност по избор на 
стипендианта за двете години на 
обучение.

Размер на стипендията: 
Освен за таксите на двете магис-
търски програми в стипендията са 
предвидени и пари за разходите за 
живот – най-малко  15 609 британски 
лири за двете години.

Изисквания:
 ■ да кандидатствате за 
1+1 MBA програмата;

 ■ да отговаряте на изискванията 
за прием както в MBA специал-
ността, така и в избраната от 
вас втора магистърска програма. 

Как се кандидатства:
Трябва да изпратите пълни кандида-
тури и за двете магистърски про-
грами и да качите есе за стипендия-
та в секцията за финансиране. В 
текста трябва да отговаряте на 
следните въпроси: How do you intend 
to change the world? What does this tell 
us about you as a person?
Всяка от магистърските програми 
има собствени формуляри за канди-
датстване, крайни срокове и изиск-
вания. За да бъдете разгледани за 
стипендията, трябва да кандидат-
ствате до 12. януари за 1+1 MBA про-
грамата и до декември 2021 г./януари 
2022 г. за другата магистърска спе-
циалност.

За повече информация:  
https://www.sbs.ox.ac.uk/oxford-
experience/scholarships-and-funding/
oxford-pershing-square-scholarship

МАГИСТъРСКИ СТИПЕНДИИ НА 
mohameD BiN zayeD 
UNiversity of artifiCiaL 
iNteLLigeNCe 

Краен срок: 
31 януари 2022 г.

Предназначена за:  
кандидати от целия свят, които 
имат бакалавърска степен в S.T.E.M. 
сферата. 
Размер на стипендията: покрива 
таксите за обучение, застраховките 
и студентското общежитие. Сту-
дентите също така получават пари 
за живота си в ОАЕ, които обаче мо-
гат да загубят, ако не поддържат 
високо академично ниво или не спаз-
ват кодекса за поведение на учебно-
то заведение. 

Кратко описание:
Mohamed bin Zayed University of 
Artificial Intelligence предлага набор от 
магистърски програми, предоставя-
щи специализирани знания и умения в 
областта на изкуствения интелект. 
Преподавателите в MBZUAI насър-
чават студентите и им дават насо-
ки, за да могат те самостоятелно да 
продължат професионалното си раз-
витие в сферата.

Изисквания:
 ■ да сте получили S.T.E.M. ба-
калавърска степен (напри-
мер Computer Science, Electrical 
Engineering, Computer Engineering, 
Mathematics, Physics и други сходни 
специалности) в университет, 
признат от Министерство-
то на образованието на ОАЕ;

 ■ средният ви успех да е минимум 
of 3.2 от 4.0 или еквивалент;

 ■ да предоставите сертификат 
за владеене на английски – TOEFL 
iBT (мин. 90), IELTS Academic (мин. 
6.5) или EmSAT English (мин. 1550).

Как се кандидатства:
За повече информация относно кан-
дидатстването посетете официал-
ния уебсайт: https://mbzuai.ac.ae/study/
admissions 
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Севил Заимова   
е майка на прекрасно момченце на 2 и половина години и програмист в 
Schwarz IT от 2 години, а тази есен є предстои защита на магистърска 
степен по „Информационни системи и технологии“ в УниБИТ. 
Историята є е истинско вдъхновение за всички жени и особено за 
тези, които не искат да правят компромиси с професионалното си 
развитие заради майчинството. Раждането на дете се превръща в 
„раждане“ на една по-смела и впоследствие по-щастлива Севил. Ето 
какво разказва за този ключов момент от живота си самата тя: 
„Майчинството беше причината да запретна ръкави и да променя 
посоката си в професионален аспект. Желанието да осигуря добро 
бъдеще за детето си, а и за себе си, ме тласна да уча и да сменя 

работата си. В началото започнах леко уплашена от 
предизвикателствата, но с времето открих, че това е професията, която 

ме вдъхновява и ме прави щастлива. Радвам се, че направих стъпката да 
изляза от зоната си на комфорт тогава, да положа усилията и да постигна 

резултата, които ми носи истинско щастие и удовлетвореност.“

Винаги има причини или 
оправдания да не излизаш от 

зоната си на комфорт

...
Майчинството ме зареди със 
сили да се гмурна в света на ит
севил Заимова, Java Developer в Schwarz IT, разказва  
за пътя до мечтаната професия

интервю на Schwarz IT

Малко предистория
Историята на Севил тръгва от Мадан, малко кит-

но градче в Родопите, единство от красива природа, 
спокойствие и чиста храна. Там тя винаги се завръща, 
приласкана от бащината си къща и спомена за без-
грижното си детство. Напуска Мадан, за да учи бизнес 
администрация в Pamukkale University в Турция. След 
като завършва образованието си, се мести в Пловдив, 
където работи като административен мениджър в 
малка компания за онлайн търговия. Скоро осъзнава, че 
това не е нейното място. След година в Пловдив, през 

2017 г., идва в София при любимия си и започва работа 
в кол център като Customer Representative за хотели 
Hilton с английски и турски език. „Така в един прекрасен 
момент разбрах, че ще ставам майка. Това беше 
повратната точка в моя живот, която ме накара да 
събера смелост и сили за голямата промяна“, разказва 
Севил.

Извън зоната на комфорт
Освен мотивацията да даде най-доброто на де-

тето си, Севил поглежда към ИТ сферата, защото 
брат є е програмист и работата и начинът му на жи-
вот є допадат. Докато се грижи за новородения си 
син, тя започва да учи. Очаквано, трудностите са 
много и то всеки ден. „Да се грижиш за новородено, 
още повече, когато нямаш никакъв опит в това, да не 
спиш и да учиш едновременно си беше огромно 
предизвикателство за мен. Всеки ден е по-изтощи-
телен, но след края на всеки един такъв намираш сили 
за следващия,“ признава Севил. Човекът, който 
най-много є помага да не се откаже, е съпругът є, кой-
то е винаги до нея, подкрепящ и окуражаващ. Севил 
поглежда назад и обобщава своя опит: „Никога няма да 
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дойде подходящият момент. Ви-
наги има причини или оправдания 
да не излизаш от зоната си на 
комфорт.“ Стартът на мечтана-
та кариера в ИТ сферата е въпрос 
и на доза късмет и случайност. 
Една нощ, докато чака своя неумо-
рен малък герой да заспи, Севил 
разглежда обявите за стаж в ИТ 
сферата от devstyler и само ден 
преди крайния срок за кандидат-
стване се регистрира за участие 
в академията на Schwarz IT Бълга-
рия. На другата сутрин я канят на 
техническо интервю. Севил обаче 
не може да намери човек, който да 
гледа малкия, за да отиде. „За щас-
тие една приятелка успя да поеме 
грижите за него за няколко часа и 
така се явих, а те взеха, че ме ха-
ресаха. Така започна всичко,“ раз-
казва тя.

Мечтаната работа и schwarz 
it България

Когато попада в компанията, 
Севил истински се мотивира и по-
стига огромен прогрес в разви-
тието си като ИТ специалист. 
Признателна е на своите ментори 
и колеги, и споделя: „Взаимната 
свързаност на процесите в екипа 
и колективната работа са ключът 
към личния ми прогрес. Обичам да 

съм сред хора, да си помагаме и да 
се изграждаме едни други. Какъвто 
и успех да съм постигнала в про-
фесионален план, той се дължи 
най-вече на обкръжението ми.“ 
Според Севил успешният екип е 
този, в който има добра комуника-
ция и желание за взимопомощ, то-
лерантност и разбиране към все-
ки. Именно това я впечатлява и 
задържа в Schwarz IT: опитните 
колеги са изключително толе-
рантни към по-неопитните, еки-
път е като семейство. „Подкрепя-
ме се, помагаме си и се разбираме в 
трудни моменти. Ние сме нещо 
много повече от колеги,“ обобщава 
тя за духа на Schwarz IT.

Днес Севил е част от екипа 
Build and Deployment Tools и участ-
ва с разработката на проекта 
One Developer Journey. С хората от 
нейния екип помагат на останали-
те колеги, като им предоставят 
решения за средите и инструмен-
тите, с които боравят при разра-
ботка на приложения. Стилът  на 
работа е стандартен за developer 
в домашни условия: код, почивка, 
кафе, ако нещо се обърка или не 
върви по план – и нещо сладко. 
Наскоро  се налага да смени проек-
та, по който работи, и да се за-
дълбочи в golang езика. Покрай 
това предизвикателство Севил 
преоткрива колко забавно е да 
учиш нов език, a този за нея се 
оказва доста приятен.

Поглед към ИТ сферата
Отваряме темата за жените в 

ИТ сектора и битуващите стере-
отипи. Севил е категорична, че 
Schwarz IT е пример за това, че 
„жените и мъжете се допълват 
страхотно и заедно жънат успе-
хи“. Нейното лично мнение е, че 
гъвкавостта, мултитаскинг уме-
нията, чувствителността и креа-
тивността на жените доприна-
сят за повишаване на 
ефективността и подобряване 
качеството на продукта и работ-
ния процес в индустрията. Друга 
тенденция, актуална и в други 
сектори – работата от вкъщи 
– не е толкова позитивна според 
Севил. За  нея работата изцяло от 
дома поставя разработчиците „в 
риск от свръхасоциализация“. Тя би  
била щастлива да може да има и 
двете възможности – да работи и 
от офиса, и от удобството на 
дома.

Подкрепяме се, 
помагаме си и се 

разбираме в трудни 
моменти. ние сме 

нещо много повече 
от колеги

животът не е само работа
Севил признава, че трудно от-

деля време за себе си, но в същото 
време е щастлива да се посвещава 
на грижата за детето и семей-
ството си. Често тримата пъту-
ват, релаксацията на ново инте-
ресно място е техният начин да 
се избавят от ежедневното на-
прежение. Пътуването „на две 
гуми“ винаги е било страст и хоби 
за Севил и нейния любим: турис-
тически обиколки в страната и 
чужбина на мотор.
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Но какво са преносимите умения?
Те могат най-общо да се определят като умения, които не са 
технически и не са свързани със специалността ви, но които 
могат да бъдат развити в дадена ситуация и след това да се 
използват в друга, независимо в каква роля или индустрия се 
намирате.

Някои от тези умения например са способностите ви да пла-
нирате, да разрешавате проблеми, да се справяте със стре-
сови ситуации и да демонстрирате творчество и лидерство.
Дори и да имате отлични оценки, ако по време на интервю не 
може да демонстрирате как сте прилагали някои от преноси-
мите умения, няма да бъдете оценени високо. Тези умения ще 
ви позволят да покажете на потенциалния ви работодател, 
че бързо ще съумеете да допринесете към организацията.

по
ле
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и 

съ
ве

ти

уменията, които задължително 
трябва да развиете по време на 
следването си
материал на Юлия Кошаревска

С
пециалността, която 
сте завършили в уни-
верситета, вече има 
все по-малко значение. 
Това, от което се инте-
ресуват потенциални-
те ви работодатели, 

са уменията, които сте развили по 
време на следването си и извън него.
Когато планирате следването си е 
важно да проучите дали програмата, 
която сте избрали, залага на разви-
тието на някои от най-важните уме-
ния, необходими на работното място. 
Ако те не са застъпени в предметите, 
които ще изучавате или курсовите ви 
работи, потърсете извънкласни дей-
ности, които ще ви помогнат да раз-
виете тези качества.
Често така наречените „преносими” 
умения са необходими и за намирането 
на стажове по време на следването ви.

Дори и да имате отлични оценки, 
ако по време на интервю не може 

да демонстрирате как сте 
прилагали някои от преносимите 
умения, няма да бъдете оценени 

високо
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Помнете, че времето 
ви е ограничено и не 

се заемайте с 
прекалено много 

неща, които не може 
да свършите

Топ 3 “преносими” умения
КОМУНИКАЦИЯ
Това е едно от най-важните умения, търсени от работодатели. 
Тази категория включва както писмена, така и устна комуника-
ция. Уменията ви за общуване ще бъдат тествани ежедневно на 
работното място – от срещи с колеги, до презентации, писане 
на доклади и дори общи разговори с колеги.

Благодарение на уменията ви по комуникация, ще може да споде-
лите с останалите идеите, които имате, и да ги мотивирате 
те да станат приоритет за екипа, в който работите.

Когато общувате, независимо дали в писмена или устна форма, е 
изключително важно да мислите за публиката ви и това по ка-
къв начин те биха предпочели да получат информацията, която 
искате да им предадете.

По време на следването ви вероятно ще имате много възмож-
ности да упражнявате тези умения с писането на есета, групо-
ва работа и презентации. Но ако търсите допълнителни въз-
можности да развиете тези способности, включете се в клуб по 
интереси в университета или намерете българска организация, 
която ви дава възможност да доброволствате на място и да 
помагате на България от разстояние. 

Потърсете възможности, които ще ви позволят да добиете 
опит в различни видове общуване – от работа в екип, до публич-
но говорене и писане на убедителни имейли. 

Важно е и да умеете и да разговаряте с колеги на ежедневни 
теми. Това ще ви позволи да спечелите доверието им и да завър-
жете стабилни работни връзки. В началото тези разговори 
може да ви се струват малко неестествени, но най-добрият на-
чин да се подготвите за тях е просто да излезете извън зоната 
си на комфорт и да не се притеснявате да попитате някой 
състудент, с който до сега не сте разговаряли, как е минала ве-
черта му или дали има планове за уикенда например.

ОРГАНИЗАЦИЯ
Умението да организирате времето си и да се справяте с всички 
задачи, които имате в рамките на поставените крайни срокове, 
е изключително важно както по време на следването ви, така и 
в бъдещата ви кариера.

Някои от тактиките, които ще ви помогнат да развиете тези 
умения, са разграфяването на времето ви и разбиването на го-
леми задачи на по-малки. Използвайте хартиен органайзер или 
онлайн календар и запишете всички крайни срокове, които ви 
предстоят. След това запишете всички задачи, които трябва 
да свършите, и отбележете кога ще ги свършите.

Друг метод на организация, който може да изпробвате, е да на-
правите списък с всичко, което трябва да свършите, и срещу 
всяка задача да запишете дали е спешна или дали може да почака. 
Вероятно в списъка ви ще има и неща, които не е задължително 
да свършите и може да оставите за края, ако ви остане време.
Помнете, че времето ви е ограничено и не се захващайте с пре-
калено много неща, които не може да свършите.

РАБОТА В ЕКИП
Умението да работите с други е 
изключително важно за потенци-
ални работодатели, тъй като са 
много малко работните позиции, 
на които няма да ви се наложи да 
общувате с колеги ежедневно.

За да се справяте успешно с ра-
ботата в екип, е важно да кому-
никирате добре, да спазвате обе-
щанията си и да преговаряте 
успешно, за да може да разреша-
вате спорове. Умението да слу-
шате също е изключително ва-
жно, за да работите ефективно в 
екип.

Следването ви вероятно ще 
включва елементи на групова ра-
бота, които ще ви помогнат да 
развиете тези умения и да по-
мислите над това, кои елементи 
от работата в екип може да по-
добрите. Често във Великобри-
тания груповата работа включва 
и есе, което всеки предава инди-
видуално, в което описва как е 
протекла работата и как проце-
сът би могъл да се подобри. Това 
е чудесна възможност да придо-
биете реална представа от това 
как би изглеждало работното ви 
ежедневие и взаимодействията 
ви с колеги.

Отделете време по време на 
следването си да развиете тези 
три „преносими” умения и ще из-
влечете ползи от тях за дълги 
години напред, както в професио-
налния, така и в личния ви живот



З
наем ли защо светлината е толкова ценна? За Земята Слънцето е светлината, без която тя неизбежно 
ще помръкне. Нашата централна звезда  и нейната слънчева светлина осигуряват на Земята топлина и 
светлина. Дават достъп до различни ресурси, които ни позволяват да живеем. Но какво всъщност 
представлява светлината? Според древните гърци светлината насочва човешкия интелект към исти-
ната, точно както фар насочва изгубените моряци към безопасността. Питагор вярвал, че окото е 
като фар за душата, който излъчва светлина, за да ни помогне да изследваме околната среда около нас 
и да ни позволи да я възприемем. А пък през Средновековието светлината е била нещо божествено. Как-

вото и да представлява тази сила, тя ни заобикаля и ни носи усещането за нещо добро. Именно заради това трябва 
да си напомняме по-често, че я има по света и че е по-красива от всичко останало! 

ФесТиВАЛи нА  
сВеТЛинАТА

материал на Гергана Петкова
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светлината е 
почитана от 

древни времена и 
е чествана и в 
наши дни, чрез 
развилата се 

техника и 
изкуството на 

хората по света

Фестивали на светлините – какво представляват?
Празниците на светлините се честват от много световни култури, имай-
ки своя собствена символика. Редица фестивали използват светлината и 
огъня като начин да озарят тъмните зимни дни или да символизират побе-
дата на Доброто над Злото. Не всички светлинни празници обаче се осно-
вават на религиозни вярвания. Всъщност едни от най-големите светлинни 
фестивали, създадени наскоро, започват да популяризират енергийната 
ефективност и творческата индустрия в света, показвайки светлинни 
проекции, които осветяват различни забележителности. Днес един от 
най-иновативните начини да честваме Светлината са така наречените 
„Фестивали на Светлините“. Те празнуват Светлината като утвърждава-
не на живота и човешкия опит. Все по-развитите технологични възмож-
ности могат да превърнат светлината в изкуство. Хората посещават и 
се наслаждават на тези празници, заради цветните светлини, които све-
тят из пространството, правейки го по-празнично. Много градове по све-
та използват силата на светлината като метод да радват и забавляват 
хората.

Fête des Lumières - Ville de Lyon 
Фестивалът на Светлината в Лион, Франция, е определен като основното 
събитие за творческо осветление в света. Всеки декември в продължение 
на почти 30 години, град Лион блесва с експлозия от светлина и цветове. 
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според древните 
гърци светлината 

насочва 
човешкия 

интелект към 
истината, точно 

както фар 
насочва 

изгубените 
моряци към 

безопасността

Най-различни електрични творения биват 
представяни ежегодно по улици, площади и 
фасади на сгради, които сякаш оживяват  
чрез брилянтните  художествени инста-
лации, сътворени от различни дизайнери 
на светлини и визуални художници.
  Този Празник на светлината има своята 
далечна история, преди да покаже днешния 
си облик. Началото на традицията на 
Празника на светлините възниква през 
1643 г., когато хората от града молят 
Дева Мария да ги предпази от чумата, обе-
щавайки й да я почитат всяка година, ако 
бъдат спасени. Така през 1852 г. се поставя 
статуя на Дева Мария на хълма Фурвиер, 
но откриването на статуята се отменя 
поради лошо време и накрая всички гражда-
ни осветяват със свещи своите прозорци 
на къщите си, за да почетат Дева Мария.

Фестивал на Светлината в Макао, 
Китай
Този  забележителен годишен фестивал се 
намира в Макао, град в южната част на Ки-
тай, като предлага на своите жители и 
туристи шанса да се насладят на гледка-
та на различни обекти, включващи инте-
ресни инсталации, интерактивни игри, 
множество цветове и светлини. Macau 
Light Festival се провежда ежегодно на раз-
лични места от полуострова. Програмата 
на събитието включва проектиране на 
различни прожекции, всякакви светлинни 
инсталации, интерактивни игри и редица 
други дейности.

Фестивал на Светлината в Сидни, 
Австралия
Фестивалът на светлината в Сидни е на-
ричан „най-голямото светлинно шоу в све-
та“. Vivid Sidney е фестивал на светлините, 
показващ огромен брой светлинни инста-
лации и цветове. Това е фестивал, подхо-
дящ за всеки, включително за малките 
деца, които с удоволствие биха наблюда-
вали ярки светещи неща, летящи в небе-
то! По време на фестивала градът сякаш е 
изваян от различни светлини, изпълнен с 
вълнуващи концерти и показващ наяве 
прожекции, като известни и ефектни 3D 
проекции, и то такива, проектирани на 
белите платна на най-голямата забележи-
телност в града – Операта на Сидни.
  Въпреки че светлините са изключени за 
Vivid Sydney 2021, те ще заблестят по-ярко 
от всякога през 2022! Поставете тези 
дати в дневника си: от 27 май до 18 юни 
2022.

Фестивал Pingxi Lantern, Тайпе, 
Тайван
Представете си хиляди лампички да бле-
щукат в жълто-оранжева светлина, реей-
ки се в небето през тъмната нощ… Про-
веждащ се всяка година, за да отпразнува 
края на китайската Нова година, Фестива-
лът на Фенерите в предградието Тайпе 
Пингси, предоставя именно тази гледка! 
Той е един от най-големите фестивали в 
света. По време на фестивала хиляди фене-
ри са запалени и изпратени към небето. 
Всеки, изпратил своя фенер към небето, си 
пожелава нещо. След това цялото небе се 
озарява от летящи лампи, които осветя-
ват и малките лодки, направени от бана-
нови кори, върху които е поставена  
свещта във фенера. Това е един истински 
спектакъл!

Радостта от светлините  
по света
Светлината ни пробужда и ни кара да виж-
даме по-ясно. Тя е вдъхновяваща за всеки, 
дръзнал да я потърси навътре в себе си и 
да я преобрази в нещо красиво. Тя създава 
атмосфера. Чрез тези празници и фести-
вали, градовете по света се превръщат в 
ярки звезди, които отразяват светлината 
и даряват радост и любов на хората. 
Светлината е символ на живота – на щас-
тието и просперитета. Тя е почитана от 
древни времена и е чествана и в наши дни, 
чрез развилата се техника и изкуството 
на хората по света.



ториНо и Пашата:  
стремим се да оставим следа след себе си  
и родителите ни да се гордеят с нас
интервю на Борислав Борисов

Торино и Пашата - наричат ги българските крале на латиното. Тодор Ди-
митров и Павел Денов, както са истинските имена на талантливите мом-
чета, разказват за запознанството си, за това как днес животите им са 
преплетени, а музиката е това, което ги кара да се будят с усмивка всяка 
сутрин.



силно 
набожни 

сме и 
двамата. 

Често 
посещаваме 

църквата 
заедно. 

Вярваме в 
Господ исус 

Христос

ториНо и Пашата:  
стремим се да оставим следа след себе си  
и родителите ни да се гордеят с нас

Здравейте, кои са Торино и Паша-
та? Как бихте се описали пред не-
познат човек?

Пашата: Тодор Димитров и Па-
вел Денов. Двама младежи, здраво 
стъпили на земята.

Разкажете ни вашата история. 
Как животът ви събра?

Торино: Събра ни съдбата. 
Пашата: Няма случайни срещи в 

този живот и ние го доказваме. 

Вие по принцип музиканти ли сте? 
Какво е вашето отношение към 
музиката?

Торино: Аз съм музикант. Завър-
шил съм музикалното училище в 
Русе, а Павел е математик, завър-
шил Математическа гимназия "Баба 
Тонка" в Русе. 

Пашата: Отношението ни към 
музиката винаги е било специално, 
особено при Тодор. От малък свири 
на пиано и акордеон, а аз не мога да 
живея без музика. Тя ме успокоява.

Много хора правят музика, но 
защо точно вие станахте разпоз-
наваеми? Каква е формулата?

Пашата: Ако можем да я наречем 
формула, то тя не е лесна. Посто-
янство, търпение, креативност, 
перфекционизъм и късмет. Това са 
нещата, които ми хрумват на при-
мависта.

В какво вярвате? Какво искате да 
постигнете в живота?

Торино: Силно набожни сме и два-
мата. Често посещаваме църквата 
заедно. Вярваме в Господ Исус Хрис-
тос. 

Пашата: Животът е пред нас, 
целите са в главите ни и биват 
следвани. Най-важната, към която и 
двамата се стремим, е да оставим 
следа след себе си и родителите ни 
да се гордеят с нас. 

Имахте ли трудности по пътя на 
израстване? Пред какви се изпра-
вихте?

Пашата: Разбира се, че сме имали 
трудности. Продължаваме да има-
ме. Дори смятам, че без тях няма да 
е интересно. 

Торино: За тези, които не знаят, 
ние сме си сами продуценти, което 
следователно означава, че както 
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взимаме решенията сами, така 
трябва да си плащаме всичко сами. 
Пандемията постоянно ни обърква 
плановете, но нямаме намерения да 
свеждаме глави. Продължаваме на-
пред и нагоре. Най-доброто пред-
стои.

Страх ли ви е от провала? Много 
хора казват, че не ги е, но, когато 
той дойде – не могат да го прием-
ат.

Пашата: Ще върна времето мно-
го назад преди животът да ме 
срещне с Тодор. Та, той е опитвал 
стотици пъти да прави музика. 
Първата му песен е записана за 10 
лева на Skype микрофон в училище. 
Не трябва да приемаме думата 
провал в речника си. Според нас 
всичко е урок и вместо да се съдим 
по-добре да намерим грешката в 
себе си и да я поправим. 

Торино: Ако има провал, това оз-
начава и двамата да сме сгрешили и 
да сме овесили глави, без капка мо-
тивация да опитаме отново, което 
няма как да се случи. 

Какво правите, когато не записва-
те музика? Какви хобита имате? 
Как разтоварвате?

Пашата: През свободното си 
време сме на тенис корта...

Торино: ... Или в планината. 

Какво е вашето отношение за Лю-
бота? 

Пашата: Любовта ще спаси све-
та. Любовта е движеща сила. 

Торино: Тя съществува от начало-
то на света и двамата сме обичали 
и обичаме и нямаме намерения да 
спираме. 

Завършете интервюто с любима 
ваша фраза от песен.

„И ни питат: до кога ще правите 
песни ? До кога ли? Докато не минем 
Елвис Пресли. „  

Пашата: Това са няколко реда от 
първата ни песен, която няма къде 
да чуете, защото сме я скрили. Ми-
сля, че на читателите трябва да им 
стане ясно, че няма да спрем да пра-
вим песни, колкото и да се радват 
на нас - Латино Кралете! Поздравя-
ваме всички наши фенове и им благо-
дарим, защото без тях сме кръгла 
нула!
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С
лед поредицата екзо-
тични страни в пре-
дишните броеве в този 
ще се спрем на една на 
пръв поглед с нищо не 
впечатляваща дести-
нация, която обаче има 

все по-рядкото предимство да е не 
толкова обговаряна и посещавана, с 
други думи – да е относително де-
вствена що се отнася до масовия ту-
ризъм. Може би затова електронното 
издание на „Телеграф“ я нарича „най-не-
туристическата държава в Европа“.

Мотото на една малка нация – 
„нашият език е  
съкровище“

материал на Ива Йохан Ганчева

РАЗПОлОжЕНИЕ И КлИМАТ
Без да се превръщаме в учебник по география, няма как да минем без някол-
ко реда за това къде се намира Молдова и какво да очакваме като иконо-
мика, население и други любопитни подробности. И така, Молдова е дър-
жава, разположена в североизточната част на Балканския регион на 
Европа. Столицата є е Кишинев и се намира леко на юг, но в централната 
част на страната. Граничи с Украйна на север, изток и юг, и с Румъния на 
запад. По-голямата част от републиката се намира между големите кри-
воличещи реки Прут и Днестър. 

Климатът е топъл и умерен, зимата е сравнително мека, има значителни 
температурни колебания и на юг - продължителни засушавания. Средна-
та годишна температура е около 8 °C на север и около 10 °C на юг, но 
средните юлски стойности са доста по-високи и стигат до около 19 и  
23 °C съответно, а живакът рядко пада под −3 °C през януари. 

ИКОНОМИКА
Според Световната банка въпреки стабилните икономически резултати 
през последните две десетилетия, Молдова все още остава сред най-бе-
дните страни в Европа. Намаляването на паричните преводи, съчетано 
със свиването и застаряването на населението, води до нисък растеж на 
производителността и значителен брой от населението с по-ниски до-
ходи става зависимо от пенсии и социално подпомагане.

Украинското 
население е  най-

голямата 
малцинствена 

група

Народ, който се гордее с езика,  
виното и измрелите турове
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Молдова дълго време  
е без президент, 

когато през 2012 г., 
след близо три 

години политическа 
безизходица, за 

президент е избран 
николае Тимофти

Интересен факт: Молдова е сред 
най-пострадалите от ковид стра-
ни в Европа – ударен е не само биз-
неса, но и огромна част от дома-
кинствата в цялата страна, що се 
отнася до приходи и стандарт на 
живот.

За политика няма да говорим, но е 
любопитно да се спомене, че стра-
ната изкарва близо три години без 
президент. През 2012 г., след близо 
три години политическа безизходи-
ца, Молдова избира за президент 
съдия Николае Тимофти. 

НАСЕлЕНИЕ
Около три четвърти от населе-
нието на Молдова (общо наброява-
що малко над 4 милиона към 2021 г) 
се състои от етнически молдовци. 
Има по-малки популации от украи-
нци, руснаци, гагаузи, роми и бълга-

ри. Украинското население на Мол-
дова, най -голямата малцинствена 
група, е разделено между тези, кои-
то са местни в страната (техните 
предци са се занимавали със сто-
панства от векове в днешна Мол-
дова) и тези, които са мигрирали в 
Молдова по време на руската и съ-
ветската власт. Първата група 
съставлява по-голямата част от 
украинците в Молдова.

Интересен факт: Българите със-
тавляват около 1.9% от население-
то на Молдова. 

Руското население на Молдова 
пристига през периодите на руска-
та имперска и съветска власт, 
обикновено като държавни служи-
тели и работници. Гагаузите - пре-
димно селски народ, са живели в 
равнината Бугеак от края на 18-и 
век. Етническите българи в стра-
ната обитават южните области, 
където се заселват в края на 18-ти 
век, също като гагаузите. Само ма-
лък процент от молдовските граж-
дани се идентифицират като роми.

ЕЗИК
Молдовският е посочен като офи-
циален език на страната в консти-
туцията. По време на руската им-
перия и съветския период 
молдавският език (както тогава се 
е наричал) се е пишел на кирилица. 

Интересен факт: Съветските уче-
ни, главно по политически причини, 
настояват, че този език е незави-
сим романски език, който е различен 
от дако-румънския. Всъщност да-
ко-румънският и молдовският са 
почти идентични и разликите меж-
ду тях се ограничават до фонетика 
и лексика. 

През 1989 г. изписването на мол-
довския език е променено и вече се 
използва латинската азбука. След 
това започва бурен дебат дали 
езикът трябва да се нарича румън-

ски или молдовски. Към средата на 
първото десетилетие на 21-ви век 
се постига съгласие и от двете 
страни, че молдовският и румън-
ският всъщност са един и същи 
език.

Интересен факт: Повечето мол-
довци говорят на два или три ези-
ка – румънски, който е роден език, 
руски или гагаузки. Някои говорят и 
трите. Вторият език на Молдова, 
гагаузки, обаче е застрашен от из-
чезване. Говорен в автономна об-
ласт Гагауз, тюркският език е кла-
сифициран като критично 
застрашен от ЮНЕСКО.

РЕлИГИя
През периода на съветската власт 
влиянието на църквите в общест-
вения живот на Молдова е ограни-
чено от религиозната политика, 
наложена от Комунистическата 
партия на Съветския съюз (КПСС): 
отделяне на църквата от държава-
та, изключване на църквите от об-
разованието и подчиняване на вяр-
ващите на атеистичната 
пропаганда. След разпадането на 
Съветския съюз обаче всички църк-
ви претърпяват съживление и се 
стремят да възвърнат предишна-
та си популярност сред хората. 

Интересни факти: 
 ■ По-голямата част от етниче-
ските молдовци, руснаци, гагаузи 
и украинци са източноправослав-
ни християни – 90% се определят 
като такива. Други християнски 
деноминации наброяват 2,6%. 
По-малко от една десета (7,3%) 
от жителите на Молдова смя-
тат себе си за нерелигиозни. 

 ■ Най-важният (и може би най-кра-
сивият) исторически обект на 
Молдова, Орхейул Вечи е разпа-
дащ се монашески комплекс на 
открито, който датира от пре-
ди повече от 2000 години. Разно-
образните руини включват древ-
ни укрепления, бани и манастири.

Има и други християни и по-малки 
мюсюлмански и еврейски общности. 
Еврейската общност е преоблада-
ващо градска и започва да навлиза в 
днешна Молдова след 1800 г., но 
нейният брой е силно намален от 
войни, Холокоста и емиграция (от 
създаването на Молдовската репу-
блика е имало значителни емигра-
ция на евреи в Русия, Украйна и Из-
раел). 

Повечето молдовци 
говорят на два или 

три езика
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ОБРАЗОВАНИЕ
До 1940 г. в Молдова съществуват само няколко висши 
учебни заведения и учителски колежи, както и духовна 
семинария и земеделски институт. Оттогава са създа-
дени няколко висши учебни заведения и множество спе-
циализирани средни училища. Сред известните универ-
ситети са имената на Молдовския държавен аграрен 
университет (основан през 1933 г. като филиал на кате-
драта по земеделие на Университета в Яш), Държавния 
университет на Молдова (1946 г.) и Техническият уни-
верситет на Молдова (1964 г.). Всички те осигуряват 
обучение на румънски и руски, а от началото на 90-те 
години на миналия век молдовският език все повече се 
въвежда в образователната система. През 2000 г. се 
поставя началото на програма за засилено обучение на 
молдовски в началните и средните училища.

Академията на науките на Молдова, създадена в Киши-
нев през 1946 г., координира дейността на научните 
институции. 

Интересен факт: Създадени са десетки изследовател-
ски центрове в областта на лозарството, градинар-
ството, отглеждането на цвекло, отглеждането на 
зърно и винопроизводството, и молдовските учени са 
спечелили международно признание в тези области.

КУлТУРА, ИЗКУСТВО, ТРАДИцИИ
Като предимно източноправославна страна, Молдова 
празнува християнските празници. Различните етниче-
ски групи са склонни да следват обичаите и да ядат 
храни от собствената си националност. Денят на неза-
висимостта на Молдова, 27 август, отбелязва отцеп-

ването на страната от Съветския съюз (събитие, кое-
то не се празнува в Приднестровието, което е запазило 
много съветски празници и символи на съветския жи-
вот). Молдовците спазват традициите да празнуват 
събори, засаждането и прибирането на реколтата, все 
събития, които включват традиционни танци, песни и 
изобщо народни изкуства. Село Иванчо, близо до Киши-
нев, е център на тези традиционни културни дейности. 
Друг подобен център е реставрираният манастир Ор-
хейул Вечи (споменат по-горе), който се намира близо до 
столицата. Кишинев от своя страна е музикален цен-
тър, който може да се похвали с десетки нощни клубове, 
дискотеки и концертни зали.

Интересни факти:
 ■ Почитаемите хора в Световните рекорди на Гинес 
признават, че винарската изба Милести Мици (Mileștii 
Mici) в Молдова е най-голямата в света с близо два 
милиона бутилки. Само за информация, най-ценните 
напитки в колекцията са се продавали преди някол-
ко години за 480 евро всяка. И докато сме на тема 
вино, още нещо интересно – традиционно най-го-
лемият експортен пазар на Молдова е Русия, която 
консумира до 90% от произведеното в Молдова 
вино, но дипломатически спор през 2006 г. води до 
забрана за внос на молдовска и грузинска продукция. 
Това се отразява тежко на икономиката на Молдо-
ва, но въпреки всичко тя се нарежда на 20-о място 
по производство на вино на Земята (към 2014 г.).

 ■ Явно темата с алкохола продължава – това е 
втората най-впиянчена, така да се каже, нация на 
Земята. Според Световната здравна организация 
само Беларус потребява повече алкохол от Молдо-
ва, като всеки жител пие средно 16,8 литра алко-
хол годишно (с изключение на лица под 15 години).

 ■ Националното животно е голяма крава или тур – из-
чезнал вид едър бозайник от разред Чифтокопитни, 
предшественик на днешните говеда. Въпросното 
животно е увековечено на знамето на Молдова, кое-
то изобразява главата на тур, монтирана на щит. 

Ако всичко това не ви е погъделичкало любопитството 
да научите повече за тази малка, но впечатляваща 
страна, разположена недалеч от собствената ни малка, 
но впечатляваща родина, то тогава единственото, 
което мога да кажа, е че всичките ми познати молдовци 
са топли и общителни хора с големи сърца, а за мен 
това е достатъчно да добавя Молдова в списъка с же-
лани дестинации.
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Тиха нощ, свята нощ
„Тиха нощ, свята нощ!" представлява най-универсалното пос-
лание за мир, благодат и щастие, което звучи навсякъде около 
нас по време на празниците.
Песента се появява за пръв път през 1831 година в два песенни 
сборника в Берлин и Дрезден. За голямо съжаление, на място-
то на имената на авторите пишело: неизвестни.
Крал Фридрих Вилхелм IV , 20 години по-късно, толкова харе-
сал песента, че помолил създателите й да бъдат открити. 
Това станало съвсем случайно. Директорът на хора на ав-
стрийския град Залцбург, който поел задачата да ги издири, 
направил забележка на едно от момчетата, че не пее правилно 
коледната песен. Неговото смайване било огромно, когато 
юношата му отговорил, че знае по-добре как тя се изпълнява, 
тъй като баща му я е написал. Директорът на хора веднага 
заминал за Хайнляйн, където се срещнал с Франц Грубер – ор-
ганист и ръководител на местния хор. За автор на текста 
той посочил приятеля си – свещеника Йозеф Мор.
Днес в Оберндорф върху църквата „Свети Николай“ има над-
пис в памет на създателя на „Тиха нощ, свята нощ“. В момента 
няма знаменит музикант, който поне веднъж да не я е изпъл-
нил, а всяка Коледа божественото послание пресича граници-
те и докосва човешките сърца навсякъде по света.

история на  
коЛеДниТе Песни
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Jingle Bells
Jingle Bells първоначално е озаглавена The One Horse 
Open Sleigh . Джеймс Лорд Пиърпонт (1822-1893), аме-
рикански, композитор и органист, роден в Ню Англия, 
написва мелодията и текстовете  
през 1857 г.
Единственият отворен шейк е предназначен за програ-
ма за благодарността в църква в Савана, Джорджия, 
където Пиърпонт е бил органист. Песента е толкова 
добре приета, че отново се пее на Коледа и оттогава 
тя се превръща в една от най-популярните коледни 
песни.

Santa Claus is  
coming to Town
 През ноември 1934 година светът чува за пръв път пе-
сента „Santa Claus Is Comin’ To Town“ да звучи по радио-
то по време на шоуто на Еди Кантор. Само в рамките 
на следващите 24 часа от сингъла са продадени 30 000 
записа и той моментално се превръща в хит. Освен 
Брус Спрингстийн, изпълнители на знаменитото парче 
са също Франк Синатра, Андреа Бочели, Майли Сайръс, 
Джъстин Бийбър и още над 40 популярни изпълнители.

Santa Baby
Песента е на невероятната Ърта Кит. Познатата ни 
от редица филмови озвучения песен е създадена през 
1953 година и присъства в албумите на много музикални 
звезди от Кайли Миноуг до Ариана Гранде и Тейлър 
Суифт.

Wham –  
Last Christmas
Вдъхновението за песента връхлита Джордж Майкъл 
докато гледа футбол по телевизията заедно с Риджли 
в дома на родителите си. След края на мача той пише 
текста и композира музиката цяла нощ. На сутринта е 
готов с окончателната версия на „Last Christmas“ на 
дуетната си половинка.
Така Майкъл успява да постигне невероятното - да въ-
плъти цялата същност на Коледа в една мелодия. Доба-
вя и текста, който разказва за любовта и предател-
ството. В песента за пее за мъж, измъчван от 
несподелената любов към момиче, което го е изостави-
ло. В действителност вместо Коледа, в припева Май-
къл можело да избере всеки друг празник - значението 
на песента не би се променило.
Песента е записана много преди Коледа - още през ав-
густ 1984 г., но излиза като сингъл от албума „Music 
from the Edge of Heaven“ на дуото през декември. 
И до днес обаче „Last Christmas“ остава една от най-по-
пулярните песни в сезона на новогодишните празници. 
През последните години тя няколко пъти се озовава в 
топ 40 на британските сингъл класации. Парчето 
всъщност е най-продаваната песен в историята на 
британските класации, която не е стигнала до първо-
то място. Към днешна дата са продадени над 3,8 млн. 
копия. Песента има и над 500 кавъра. Сред дръзналите 
да я запишат са Гуен Стефани, Тейлър Суифт, Колдплей,
Марая Кери – All I want for Christmas is You
Каквото и да е мнението ви за "All I Want For Christmas Is 
You" на Марая Кери, не може да отречете, че малко дру-
ги коледни песни носят емоцията на празниците по 
този начин.
Великият хит е записан през далечната 1994-та годи-
на и пуснат октомври месец през същата година. Тя е 
първата песен от коледния є албум и целта е тази песен 
да е събирателен образ за всички семейства по време на 
празниците. Част от хита е написан от Уолтър Афана-
сиев.
Последните новини покрай тази песен е, че Billboard 
официално обяви "All I Want for Christmas Is You" за 
най-великата празнична песен на всички времена, а 
стриймванията на сингъла в Spotify наброяват 1 мили-
ард. 
„Тези цифри са невероятни, но любовта, която имам за 
вас е неизмерима. Чувствам се безкрайно благодарна и 
благословена", казва Марая Кери.
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Let It Snow
Let It Snow станала коледна песен със задна дата, защото в нея не става въпрос за Коледа.
Една от най-известните в света „зимни“ песни била написана в горещ юлски ден през 1945 гоина 
в Калифорния. Поетът Сами Кан и бродуейският композитор Джул Стейн работели в офиса и 
Сами предложил да отидат на плаж, за да се освежат.
Но Джул отвърнал: „Защо не останем тук и не напишем зимна песничка?“ Тогава Кан отишъл до 
пишещата машина и напечатал: „Навън времето е ужасно, но огънят е толкова приятен, и тъй 
като няма къде да отидем, нека вали сняг, нека вали сняг, нека вали сняг“.

O Holy Night
Песента „O Holy Night“ ни връща още по-назад във времето, защото нейният първи вариант 
датира от 1847 година. Оттогава до днес множество известни музиканти изпяват великата 
песен, сред които Селин Дион, Шер, Уитни Хюстън и отново Бинг Кросби. Едно от най-извест-
ните є изпълнения обаче остава това на Марая Кери от 1994 година.

White Christmas
Невероятната коледна песен „White Christmas" води началото си от далечната 1942 година. Све-
товните рекорди на Гинес обявяват версията, изпята от Бинг Кросби, за най-продаваната пе-
сен на всички времена! Във всички нейни варианти, тя успява да надмине цели 150 милиона про-
дажби в цял свят, като само изпълнението на Кросби постига 100 милиона продадени копия.

Елвис Пресли – Blue Christmas
Песента е записана за първи път от Doye O'Dell през много, много далечната 1948 г., но именно 
версията на Краля на рока носи световната й популярност през 1957 г. Това е парчето с което 
много често и най-прочувственият трубадур на Америка завършва концертите си.

Queen – Thank God It's Christmas
Излиза през 1984 г., но сингълът не бива включен в нито един албум на групата и не получава ви-
деоклип, което е истински срам за подобно добро парче изпод ръцете на Фреди и компания. Едва 
15 години по-късно попада в компилацията им „Greatest Hits Vol. 3”.

Rocking Around The Christmas Tree
Тази песен, изпята в оригинал от Бренда Лий през 1958 г., е издържала изпитанието на времето 
и все още е фаворит на много коледни веселби. За тези, които предпочитат по-ретро изпълне-
ния на Коледа, тази песен е задължителна. Удивително е, че Бренда Лий е била само на 13 години, 
когато е записала песента.   
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