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Как да
кандидатствам
в университет?

Мултикултурна общност
с повече от 100 националности и
международно признати
дипломи.
Присъединете се към общността на EU Business School!
Предлагат бакалавърски програми в най-търсените области в
бизнеса. Може да избираш от:
■■ Bachelor of Business
Administration
■■ Bachelor of Arts in
Communication & Public
Relations; Leisure &
Tourism Management;
International Relations; Sports
Management; Digital Business,
Design & Innovation
■■ BA (Hons) in Business
Management с направления в International Business,
Marketing, Finance, Enterprise,
HR Management.
■■ BA (Hons) in Business с направления в Cloud Computing,
Information Technology,
Project Management, Law,
Management, HR Management.

EU Business School (EU)
е международно, професионално акредитирано, високопоставено
бизнес училище, създаденo през 1973 г., с кампуси в динамичните
европейски градове - Барселона, Женева, Монтрьо, Мюнхен, както
и онлайн.
Програмите им постоянно са включени в най-високите позиции на
световните и европейските класации. Преподават се на английски език и насърчават предприемачеството, иновациите и лидерските умения. Класовете се провеждат в малки групи от студенти, а способността на висококвалифицираните учители и
професори както и на бизнесмените, осигуряват персонализирано
и актуално учебно изживяване.

Отличават се с обучение чрез
опит, чрез посещения на фирми,
казуси и бизнес симулации, наред
с други практически дейности.
Престижната
им
поредица
„Learning From Leaders“ включва
водещи международни бизнес лидери, включително изпълнителен
директор на Nestlé и съоснователя на Starbucks, давайки на студентите възможност да учат и
да се свързват с глобално известни ръководители в бранша.
„Горди сме, че 93% от нашите
студенти намират работа в
рамките на шест месеца след ди-

пломирането си и 20% стават
предприемачи. Нашият специален отдел за кариерни услуги Career Services Department (CSD) предоставя всички ресурси,
необходими на студентите, за да
намерят идеалната кариера и да
намерят мечтаната работа.
След дипломирането си те се
присъединяват към 27 000-членна
мрежа от възпитаници, която се
разпростира по целия свят, като
осигурява контакти, информация
и други.“
Кампусите им се намират в европейски градове, които са известни центрове за бизнес и иновации, с красива архитектура и
богато културно наследство. В
EU Business School студентите
се сприятеляват със съучениците си по всевъзможни начини,
включително чрез спорт, фестивали, екскурзии, благотворителни събития и много други.
EU е мултикултурна общност с
повече от 100 националности. За
още по-широк международен
опит, студентите могат да се
прехвърлят в другите ни кампуси
и да участват в програми за международен обмен с нашите повече от 50 партньорски институции,
които
включват
университета Pace в Ню Йорк
(САЩ), ITESM (Мексико) и Stamford
International University (Тайланд).

Тук студентите получават акредитирани от Великобритания и
Ирландия дипломи от University of Derby и Dublin Business School
(DBS); държавно признати дипломи от Universidad Católica San
Antonio de Murcia (UCAM), Испания, и дипломи от EU Business School
Switzerland, които са международно акредитирани от ACBSP,
IACBE, IQA и от eduQua.

Присъединете се към общността на EU!
Euruni.edu
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DHL UniExprEss - цени и зони
Тегло

Европа*

САЩ
и Канада

Останали държави в
света

До 0.3 кг

32.21 лв.

42.21 лв.

50.00 лв.

До 0.5 кг

41.10 лв.

51.10 лв.

58.88 лв.

До 1 кг

69.98 лв.

82.20 лв.

93.32 лв.

* Без Русия, Украйна, Беларус и Молдова

DHL UNIVERSITY EXPRESS e специална тарифа, предназначена за лица, които изпращат документи/колети до университети или
други образователни институции в чужбина. Посочените цени са в лева без включена такса гориво, ДДС, такса „Ръчно попълнена
товарителница“, такса “Извънредна ситуация” и други допълнителни такси, където могат да се приложат.

Увод

Иновативни бакалавърски
специалности
Иновациите са практическото прилагане на идеи, които водят до въвеждане на нови стоки или
услуги, или подобряване на предлагането на стоки или услуги. Иновациите често се осъществяват
чрез разработването на по-ефективни продукти, процеси, услуги, технологии, произведения на изкуството или бизнес модели, които иноваторите правят достъпни за пазарите, правителствата и
обществото. Иновациите са свързани, но не са същите като изобретението. Все по-модерно става
студентите да изучават някакви новосъздадени или модифицирани университетски програми, които
са свързани с обучение с иноваторска насоченост, било то инженерство, предприемачество и дори
хотелски мениджмънт.
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Увод

Bachelor of High-Tech Entrepreneurship
Методиката на програмата Бакалавър по
високотехнологично предприемачество
съчетава основите на технологичното
предприемачество, пионер в Силиконовата
долина, с процесите, разработени от водещи
технологични предприемачи, ускорители като
Y Combinator и фирми строители като Rocket
Internet за бързо стартиране и ускоряване на
технологичните компании. За да придобият
практически опит заедно с теорията, студентите формират екипи и работят в реални
стартъп компании в тези екипи. Учениците
трябва да бъдат подготвени да работят във
високо конкурентна среда, която всеки ден да
предизвиква техните умения и постоянство.
Екипите ще бъдат съчетани с ментори, а
най-добрите екипи ще бъдат избрани, за да
представят идеите си на инвеститори.
Bachelor of Arts in Digital Business,
Design and Innovation
Дигитализацията непрекъснато разширява
хоризонтите. В допълнение към стартиращите фирми и новите начинания, утвърдените
бизнеси също ще преминат към цифрови
технологии, за да се харесат на новите
поколения и да се адаптират към съвременните технологии. Всички те се нуждаят от
предприемачески иноватори, които могат да
измислят креативни решения, които също са
практични и приложими. Чрез тази програма
младите бизнес лидери ще развият уменията,
адаптивността и любопитството не само
да бъдат в крак с еволюцията, но и да мислят
напред, и да стимулират промяната.
BA in Hospitality Innovation and e-Tourism
Степента се предлага изцяло на английски
език и ви дава най-съвременните умения и
знания, от които се нуждаете, за да поемете
управленска роля в индустрията на гостоприемството, като същевременно ви запознава с
феномените на дигиталната трансформация
и устойчивостта във връзка с туристическия
сектор. Планът за обучение е калибриран, за
да гарантира, че ще придобиете разбиране
за сложния феномен на туризма от различни

допълващи се гледни точки, като го проучите
чрез социални, икономически, културни, антропологични и екологични гледни точки.
BSc in Engineering - Product
Development and Innovation
Компаниите по целия свят се нуждаят от
разработчици на продукти с инженерни компетенции и бизнес ноу-хау. Когато компаниите
наемат предприемачески инженери с технически умения, техните продукти ще имат
по-голям шанс да се превърнат в успех.
Бакалавърската степен ви позволява да
бъдете човека, решаващ проблеми през целия
процес на разработване на продукта. Можете
да получите предизвикателна кариера в иновативни области като:
•
Разработване на продукти
•
Стратегически маркетинг
•
Глобално производство
•
Продажби на международно ниво.
Интердисциплинарността на програмата
гарантира, че ще се превърнете в пазарно
ориентиран инженер, който е в състояние
да борави с много различни видове продукти,
в които технологията и бизнес уменията се
съчетават.
BSc in Sustainable Innovation
В Устойчиви иновации изучавате иновациите
от технологична, икономическа и социална
гледна точка, за да дадете възможност на
обществото като цяло да консумира и произвежда по устойчив начин.
Проучването не разглежда само дизайна
на електрически автомобил, например, но
дизайна в комбинация с необходимата инфраструктура (станции за зареждане), както и
развитието на пазара, законите и разпоредбите, градско планиране и климат.
Този вид процес на проектиране винаги включва множество участници като правителство,
индустрия, групи в обществото, образователни институции и потребители.

Актуална информация на вашия образователен портал - www.StudyAbroad.bg
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Увод

Календар на
кандидат-студента
Клас

9-и
клас

10-и
клас

Какво да правим?

Защо е важно?

Поддържайте максимално
добър успех в училище.

Много висши училища изискват висок успех за кандидатстване. Успехът
от дипломата ви за средно образование в повечето случаи съдържа част
от оценките в 9-и клас. Учениците, които завършват 10-и клас, получават
удостоверение за завършен първи гимназиален етап, което показва оценките
получени от 8-и до 10-и клас. Не подценявайте поддържането на добри оценки
отрано. Добре е да имате успех над 5.00.

Започнете да изучавате
чужд език.

Научаването на чужд език не става бързо. Затова е важно да се
ориентирате от по-рано и да положите усилия в тази насока.

Включвайте се в
извънкласни прояви,
благотворителни дейности,
състезания и тн.

Много университети (особено чуждестранни) ще искат препоръки или
портфолио с вашите успехи. В по-ранните класове имате повече време за
извънкласни дейности. Колкото повече неща успеете да изброите, толкова
по-добре.

Изберете от по-рано
предмета, който бихте
искали да изучавате
интензивно след 10-и клас.

Новата система на образование изисква от учениците от по-рано да
преценят добре какво биха искали да учат по-нататък през учебния процес.
Този избор, който трябва да бъде направен окончателно преди края на 10-и
клас, носи със себе си голяма отговорност.

Проучете кои са
международните
сертификати за владеене
на съответния език.

Информирайте се каква е валидността на сертификатите (някои важат
до 2 години), къде се провеждат изпитите, колко по-рано трябва да се
регистрирате. Това изисква добро планиране на времето и усилията Ви.

Започнете интензивна
подготовка по езика,
която вече да е насочена
към тестовете.

Тестовете, макар и в общи линии да следват сходен модел, са достатъчно
различни, за да предизвикват объркване у кандидатите, които не са
запознати с тях.

Потърсете възможност
за пътуване в чужбина или
обучение в международна
среда.

Например летен езиков курс, международен лагер, училищен международен
проект (често се финансират по програми на Европейския съюз). Така ще
натрупате лични впечатления и ще прецените дали обучението в чужбина е
това, което искате.

Изкарайте курс за
кариерно ориентиране.

Колкото по-рано, толкова по-добре е да се запишете на курс за
професионално ориентиране. Има и не малко онлайн тестове, които могат
да ви насочат към определена специалност или професия на база вашите
хобита и интереси.

Подгответе се добре за
изпитите в края на 10-и
клас.

Матурите в края на 10-и клас, освен проверка на знанията, могат да
предоставят и сертификати за владеене на език и компютърна грамотност,
които да ви послужат за в бъдеще.

Изберете си профил в
гимназията.

Според новата промяна на Министерството на образованието в края на 10-и
клас ще трябва да изберете един от 11 профила с 4 профилиращи предмета. Този
избор е свързан и с бъдещето ви кандидатстване за университет, тъй като някои
модули могат да бъдат признавани за кредити във висшите учебни заведения.

Международно образование - Бакалавърски програми 2021

Увод

11-и
клас

12-и
клас

Явете се на изпитите за
езиков сертификат.

Да вземете сертификат в 11-и клас има много предимства. Най-голямото
сред тях е, че нещата, с които трябва да се справяте в 12-и клас,
стават с едно по-малко.

Започнете избора
на специалност и
университети, в които ще
кандидатствате.

Добре е първоначалният ви списък да съдържа поне 10 институции.
Много е важно да изберете първо специалност, а след това да търсите
подходящ университет, където тя се изучава на добро ниво.

Изяснете процедурите и
крайните срокове.

В повечето държави всеки от университетите има свои срокове и
изисквания към документите.

Посетете изложения и
форуми за образование в
чужбина.

Има множество изложения из цялата страна, на които има представители
на университети от цял свят. По време на тези събития вие имате
възможността лично да получите информацията, от която се нуждаете
в избора на подходящ университет и да зададете въпросите, които ви
интересуват.

Изисквайте академична
справка възможно найрано.

Администрацията винаги ни се вижда бавна, особено когато ни трябва
нещо спешно. Поискайте да ви бъде издадена академична справка
възможно най-рано.

Свържете се с ваши
учители за препоръки.

Все повече висши училища изискват препоръки от поне двама
преподаватели. Изберете най-подходящите си учители за тази цел и си
поговорете с тях относно бъдещите ви планове.

Изпратете документите
си до желания
университет.

Проучете как да изпратите документите си до желания университет. След
като вече сте събрали необходимия пакет с документи за кандидатстване,
проверете сроковете, в които те трябва да бъдат изпратени, както
и какви са начините за доставка. За щастие, куриерските компании
предлагат експресни доставки с възможност за проследяване на пратката.
Обикновено университетите изискват копие на документите, но понякога
се налага да изпратите и оригиналите. За по-голяма сигурност куриерските
компании предалагат и опция за застраховка на оригинали на документи.

Внимателно разгледайте
всички оферти, които
сте получили от
висшите училища, ако се
ориентирате към чужбина.

Може да ви предложат „условен” прием, който ще бъде потвърден
единствено, ако успехът от дипломата ви за средно образования е над
определен минимум.

Увод

10 съвета как да
избереш правилната

бакалавърска степен
Току-що сте завършили гимназия и не сте
сигурни какво ще правите оттук нататък.
Всеки ви дава съвети, идеи, подтиква ви
да направите дадена крачка, но вие не се
чувствате сигурни. Претоварени сте от
цялата информация, въпреки че знаете, че
хората около вас се тревожат и дават найдоброто от себе си, за да ви помогнат.
Но знаете, че решението е ваше. Искате да
сте сигурни в пътя, по който ще поемете.
Затова днес ви предлагаме 10 основни съвета, върху които да се концентрирате преди
да изберете каква бакалавърска степен да
запишете.
Какво обичаш да правиш? Кои са
любимите ти предмети в училище?
Едно от най-трудните неща в живота е да
знаеш в какво си добър и какво ти се прави
занапред. Разбира се, има и хора, които винаги са знаели какви искат да бъдат, но ако
вие не сте от тях – не се притеснявайте,
а помислете.
Първо вземете предвид кое ви е най-интересното нещо в училище – дали е математика, физика, история, география или нещо
друго. След това си задайте въпроса какво
правите най-добре, когато сте с приятели
– помагате в заснемането и креативната
част от изживяването, добър оратор ли
10

сте или имате талант, който всеки харесва.
Накрая помислете и какво обичате да правите в
свободното си време, когато сте сами. Имате
ли хоби? Дори гледането на филми, ако ви е хоби,
то киното е дълбока и интересна материя, към
която може да се насочите.
Комбинирайте тези три фактора и вярваме, че
ще имате представа към коя област може да се
насочите.
Кариерни възможности в
любимата ти сфера
Ако не сте привлечени от дадена сфера, помислете тогава за реализацията на избраната от
вас специалност. Разберете каква потенциална
кариера може да имате и най-вече – какво заплащане бихте получавали един ден. И все пак, за да
ви помогнем – едни от най-платените работни
позиции са в сферите на компютърните науки,
правото и инженерството.
В коя държава би живял?
Днешният свят е страхотен. Можете да намерите почти всяка една бакалавърска специалност
в почти всяка една страна. Може да отидете в
Нидерландия, Великобритания, Франция, Германия,
САЩ, Япония или където решите и отново да
учите това, което ви е на сърцето. Но е важно
и културата на дадената нация дали ви допада,
било то и кухнята. Изберете държавата, която е
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Увод
най-близка до вашия светоглед и я опознайте
изцяло!
Да подберем правилния университет
Най-важното от обучението обаче си остава
университетът. Има прекрасни университети, които предлагат редица стажове
и културно многообразие, но има и слаби
университети, които не предлагат нищо и
не биха ви дали нужните знания. Затова е
редно да подберем и университет, който ще
ни даде много. Има редица класации, които по
определени критерии подреждат учебните
заведения. Прегледайте ги и помнете, че найдобрият избор е информирания.
Да проучим таксите за тази
специалност
Нека не забравяме, че всяко образование се
плаща. Да, има и държавни университети с
по-ниски такси, но все пак – такси. А когато
говорим за частни учебни заведения – цифрите доста често са 5-цифрени. Както знаем,
във Великобритания след Брекзит таксата се
увеличи, а студентски заеми вече не могат да
се взимат.
Затова, когато избирате, подберете университет спрямо показателите качество - цена.
Разходи и начин на живот
И когато говорим за такси, нека не забравяме,
че имаме и други разходи за живот. Това са
квартира, храна, пътуване, други разходи. Понякога те са малки, например в Нидерландия, но
и изключително високи, например в Скандинавия. Там може образованието да е безплатно,
но Норвегия и конкретно Осло, например, е
най-скъпият град за живеене в цяла Европа.
Затова трябва да сметнете и това – как ще
се оправяте финансово. Разходите за живот
във всяка държава може да видите в интернет с приблизителни суми и когато съберете
и таксата ви за обучение да си направите
сметката.
Да проучим и попитаме студенти,
които вече са там
Най-реална представа за университета и
обучението може да придобиете от ваши
връстници, които вече учат там. Разпитайте
свои познати и приятели – все някой ще има
подробна информация за вашето избрано място, както и може да се свържете директно
с някой учащ там. Както знаем, социалните

мрежи са отворени към всякакви нови контакти. Разгледайте и потърсете групи във
Фейсбук на самите университети. Там може
да се включите и да черпите информация от
извора.
Да се информираме за изискванията
за кандидатстване, документите и
нужните сертификати
И когато сте избрали вече самия университет, проверете за изискванията и най-вече
сроковете за кандидатстване. Ако изпуснете
срока, ще трябва или да изчакате още 1 година, или да се насочите към друг университет.
Това е най-важното – да не изпускате датите.
Отделно за държави извън ЕС нещата стоят
по различен начин. Някъде ще ви трябва и виза
и трябва да предвидите и тези срокове.
Не забравяйте, че кандидатстването в
университет отнема време и трябва да се
заредите с търпение и разбиране, и да имате
предвид, че нещо винаги може да се обърка, но
трябва да запазите спокойствие и да преминете към план „Б“.
Да направим и план „Б“
План „Б“ е основен за хора, които обичат да
държат всичко под контрол и да знаят, че
няма изненади за тях. Това е за хора, които
мислят 2 хода напред. Ако в дадената ситуация не успеете да се класирате в даден университет, изпуснете срока или се случи нещо
трето непредвидено, вие междувременно
сте кандидатствали и в друг университет
(например), който ще бъде вашето убежище
и ще успеете да влезете там. Това, разбира
се, ако първият ви план не премине гладко.
Винаги е хубаво да имаме поне още един
вариант, за да знаем, че усилията ни няма
да бъдат напразни и все пак ще продължим
нашето образование.
Да не забравим да се забавляваме
И въпреки цялото кандидатстване, документи
и изпити – не забравяйте основното. Студентските години са едни от най-хубавите
младежки години, защото вече имате повече
опит – не сте ученици, вече сте самостоятелни и знаете какво искате от живота. Не
забравяйте да се забавлявате и да имате
най-хубавите 3 или 4 години, защото, както се
казва, това време няма да се върне. Усмихнете се и се впуснете в новото предизвикателство сега!.
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Каква
специалност да
избера?

специалност

Специалности
по направления
Направление

Специалности

Защо да уча това?

Какво се изучава?

Професии

Изкуства и
хуманитарни
науки

•Археология

Изучаването на
хуманитарни науки
развива отлични
комуникационни
умения и създава
глобална перспектива
чрез изучаване на
различни култури по
света. Творческите
специалности са
подходящи за хора с
креативна същност.
Изкуствата и
хуманитарните науки
не винаги предлагат
ясен кариерен път на
завършилите, но затова
пък подготвят с широк
спектър от знания и
умения, достатъчни за
развитие в разнообразни
професионални сфери.

Рисуване

Консултантски
услуги
Култура
Управление на
музеи и галерии
Маркетинг и
реклама
Архитект
Преподавател
Социални
дейности
Редактор
Дизайнер
Изпълнител
Музикант
Писател

Инженерните и
компютърните науки
дават старт на
престижна кариера с
перспективи за развитие
в съвременния свят на
технологии. Това са и едни
от най-високо платените
професии у нас и в
чужбина. Направлението
е подходящ избор за хора
с афинитет към точните
науки.

Физика
Химия
Механика
Електротехника
Електроника
Компютърни мрежи
Прецизна техника
Инженерна логистика
Операционни системи
Софтуерни
технологии

•Архитектура
•Изкуства и дизайн
•История
•Филология
•Лингвистика
•Сценични изкуства
•Философия
•Религия

Инженерни
науки и
технологии

•Компютърни науки и ИТ
•Eлектроинженерство
•Строително
инженерство
•Машиностроене
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Моделиране
Инженерно
проектиране и
геодезия
Езици
Съвременна история
Класическа музика
Актьорско
майсторство
Съвременни танцови
техники
Правоговор и дикция
Движение в театъра
Поп и джаз пеене

Софтуерен
инженер
Администратор
Компютърен
специалист
Инженер
Програмист
Уеб разработчик

специалност

Медицина

•Анатомия и физиология
•Биология
•Дентална медицина
•Медицина
•Фармация
•Психология
•Ветеринарна медицина

Медицината е
традиционна специалност,
която безспорно носи
престиж, предначертан
кариерен път и
множество възможности
за реализация. Глад за
добри специалисти винаги
ще има, но най-голямото
удовлетворение идва
от упражняването на
професията, което пряко
помага на хората и
спасява животи. Ако пък
медицината е прекалено
изискваща за вас, винаги
може да се насочите
към образование по
фармация или психология,
които дават не по-малко
възможности за развитие.

Медицинска физика
и химия
Анатомия и
хистология
Биофизика
Биохимия
Неврология
Експериментална
психология
Клинична психология
Органична и
неорганична химия
Генетика

Лекар
Ветеринарен
лекар
Фармацевт
Лаборант
Кинезитерапевт
Психолог

Природни
науки

•Химия
•Науки за околната среда
•География
•Математика
•Физика и астрономия

Природните науки са
подходящи за кандидати,
които искат да развиват
научна дейност или да са
част от съвременните
проучвания, свързани със
Земята, астронавтиката,
ядрената физика
и околната среда.
Любопитството за
науката е водещо
качество на насочилите
се към тази област
и макар да не е сред
най-разпространените
днес, тя носи много
перспективи за развитие
(особено в чужбина) и
интересен кариерен път.

Клетъчна биология
Математика
Химия
Молекулярна биология
Генетика
Астрофизика
Зоология
Екология

Учен
Изследовател
Преподавател
Лаборант
Астрофизик
Компютърен
специалист
Kонсултант
по устойчиво
развитие

Социални
науки и
мениджмънт

•Счетоводство и
финанси
•Антропология
•Бизнес и мениджмънт
•Медии и комуникации
•Икономика
•Педагогика
•Туризъм
•Право
•Политика и
международни
отношения
•Социология
•Спортен мениджмънт
•Статистика

Социалните и бизнес
науки са най-популярните
опции сред кандидатстудентите в последните
години. Това се дължи
на факта, че тези
специалности дават
най-широко поле на изява
и завършилите могат
да се реализират във
всеки един сектор и всяка
индустрия. Правото пък е
една от традиционните
специалности, с които
винаги ще имате
престижна професия.

Маркетинг
Финанси
Социални мрежи
Бизнес комуникации
Макроикономика
Търговско право
Предприемачество
Връзки с
обществеността
Международни
отношения
Мениджмънт в
туризма

Консултантски
услуги във всеки
сектор: банки,
застрахователни
компании,
корпорации, в
държавната
администрация
Мениджър
Финансист
Одитор
Маркетинг/ПР
специалист
Юрист
Преподавател
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Най-желани
специалности за студенти
По-голямата насоченост на кандидат-студентите както у нас, така и в чужбина, продължава да бъде
към икономическите специалности или по-съвременното им название Бизнес науки – мениджмънт,
бизнес и финанси. Младите хора разчитат, че такова образование може бързо да ги изстреля към
сигурна реализация. Подчертаният интерес към компютърните науки и информационни технологии,
които и предлагат едни от най-високите средни заплащания, особено за стартови позиции, си остава непроменен.
Истинско е желанието на студентите да изучават маркетинг,
реклама и ПР, както и по-артистични специалности като музика,
изкуство и дизайн. Видовете дизайн
определено стават чест избор на
студентите – графичен, интериорен или продуктов. Анимация и 3D
ефекти също са желани специалности, заради актуалността на гейм
индустрията в момента. Други
специалности, които значително
привличат вниманието на кандидат-студентите, са Медицината,
Фармацията и други науки, свързани
със здравеопазването. Сферата на
инженерните науки също не остава
пренебрегвана от бъдещите студенти, взимайки предвид все по-голямото търсене на работния пазар
на експерти в тази област. Днес
една актуална компетентност от
сферата на информационните технологии е киберсигурността. Пре16

дотвратяването на компютърна престъпност е едно от
най-популярните кариерни занимания за тези, които искат
да завършат тази специалност.
Най-търсени специалности в България
За ориентир на най-желаните специалности у нас ще използваме класирането на най-големия и авторитетен университет в родната страна, а именно Софийския. В България изключително търсена специалност за поредна година
е Правото. Тази материя, макар и сложна, предлага разнообразен набор от специализации в различни области. Второ
място заема специалността, която изучава човешката
природа - Психологията. На трето място тази година кандидатите са избрали да изучават Графичен дизайн. На следващите места са поставени специалностите Софтуерно
инженерство, Предучилищна и начална училищна педагогика
(задочна форма на обучение), Английска филология, Връзки с
обществеността (редовна форма на обучение), Международни отношения (редовна форма на обучение), Предучилищна и начална училищна педагогика (редовна форма на
обучение) и Журналистика (редовна форма на обучение).
Кандидат-студентите най-вече предпочитат да изучават
различните сфери на социалните и хуманитарни науки, които от една страна поначало са водещи в Софийския уни-
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специалност

верситет, но от друга страна това подреждане,
което важи за това престижно висше учебно заведение, ни дава ясна картинка за предпочитанията на младежите у нас.
Най-желаните специалности от
българите в Нидерландия
Една от най-популярните чуждестранни образователни посоки за пореден път се оказва Нидерландия. Великобритания загуби първото място
като най-желана дестинация в чужбина сред българите, след като Обединеното кралство напусна
Европейския съюз, въпреки че Лондон остава найдобрият град за висше образование в света. По
последни данни преобладаващите специалности в
Нидерландия са в областта на икономиката, бизнеса и компютърните науки, като най-много българи
там са се обучавали в програми по:
Специалности

Брой обучаващи
се българи

Международен бизнес

569

Информационни технологии

331

Креативен бизнес

187

Хотелиерски мениджмънт

132

Психология

122

Медийни науки

119

Туризъм

113

Икономика

79

Комуникации и мултимедийни науки

75

Комуникации

74
Източник: Nuffic

Най-търсени специалности от
работодатели
Хубаво е от по-рано да знаете какви са вашите
интереси, таланти и умения, но с избирането на
подходящата специалност се изисква и да бъдете
информирани за това кои са едни от най-търсените специалности от работодателите. Вашият
кариерен път потенциално може да бъде обвързан
с едни от най-желаните професии.
През последните години технологичните работни
места се разглеждат като едни от най-забележителните полета за възможности. Студентите, които учат компютърни и IT науки, както и
инженерни такива, могат сравнително по-лесно

да открият своя кариерен път, тъй като
технологиите доминират в света, в който
живеем. Специалистите в сферите на дигиталния маркетинг, мениджмънта и рекламата
продължават да бъдат търсени от работодатели и предпочитани за изучаване от студентите. Икономическите науки, свързани с
развитието на бизнеса и продажбите, както
и социалните, като Правото, гарантират развитие в различни посоки след завършване на
образованието. Следването на архитектура
и строително инженерство е труден процес,
но ще си струва всички усилия. Да бъдеш архитект гарантирано отворя много работни
врати. Архитектите получават голямо уважение към работата си и играят основна роля
в съвременното общество. Напоследък нараства още повече и търсенето на човешките
центрирани роли за задоволяване на спешни
нужди, като биват наемани най-различни
здравни специалисти. Европа е известна със
своята страхотна здравна система. Голяма
част и от нашите студенти записват да
учат медицински специалности. А и кой не би
желал кариера, чрез която да помага на другите? Голям интерес проявяват работодателите и към хората, завършили математически
специалности, но няма толкова голям интерес
за изучаването им от страна на кандидатстудентите. Кадри в сферата на изследванията винаги ще бъдат изключително търсени,
защото научните дисциплини са тези, които
ни позволяват да разрешим много човешки загадки. Учителите и помощник-учителите също
се превръщат във все по-желани кадри. Да
бъдеш специалист по даден предмет е една
малка част от цялата същност на добрия преподавател. Истинските качества на педагога
са търпението, умението как да споделиш
знанията си, изграждането на положителни
взаимоотношения с учениците, опитността
да си организиран, точен, да си приятел и да
внушаваш ентусиазъм. Това е професията, от
която реално до голяма степен зависи правилното развитие на децата и големите ученици.
За кандидат-студентите, които ще изучават
по-артистичните специалности и тези на изкуствата, е необходимо да се подчертае фактът, че наличието на творчески ум дава възможността да бъде създадено нещо напълно
ново, интересно и наистина невероятно - един
нов поглед над нещата.

Актуална информация на вашия образователен портал - www.StudyAbroad.bg
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специалност

Архитектура и строително
инженерство
Какво означава
„архитектура и строително
инженерство”?

Да си архитект е една
от онези професии, които
можем да определим като
призвание. Също като
медицината и правото, архитектурата ще бъде винаги
актуална и необходима, а
следователно - намирането
на работа е гарантирано.
Трудът на архитекта е сериозна и отговорна дейност,
без която не може да се
построи и най-елементарната сграда. Архитектурата
е същевременно идеята,
проектирането, процесът
на създаване и видимият
окончателен материален
резултат. Работата на един
архитект включва не само
проектирането и изграждането на сгради, но и други
активности – планиране на
цели области и държави, проектиране на населени места
и открити пространства
като улици, площади, градини,
паркове, докато стигнем
до неща като конструиране
на детайли, обзавеждане,
вътрешен дизайн и т.н.
Особености на специалността

Изучаването на архитектура включва теоретични и
практични предмети както
в сферата на точните науки
(инженерство, математика), така и в областта
на изкуствата и дизайна.
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Архитекти винаги ще са необходими навсякъде по света.
Международно поле на изява също е опция – пред студентите, завършили архитектура в България или в чужбина,
се отварят възможности за кариера извън пределите на
родната страна.
Важно е да споменем, че без рисувателни умения е невъзможно да станете архитект. Поради тази причина почти
във всички институти у нас и в чужбина се изисква творческо портфолио и приемни изпити по рисуване и математика.
Какви предмети се изучават?

••
••
••
••
••
••
••
••
••

Математика
Архитектурна типология и архитектурно проектиране
Строителни материали
Рисуване
Моделиране
Архитектурен дизайн
Инженерно-технически дисциплини
Интериор и дизайн за архитектурата
Устройствено планиране и урбанизъм

Специалността 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 Германия, Австрия, Франция, Италия, Испания, Швейцария, както и
водещите университети във Великобритания и САЩ. Важно
е да отбележим, че в повечето места в чужбина архитектурата е от специалностите с високо ниво на селекция – т.е.
конкуренцията е голяма и приемат само най-добрите. Процесът по кандидатстване в програмите по Архитектура в
чужбина включва, освен стандартните документи, и някои
специфични изисквания. Най-често ще са ви необходими:
- диплома за завършено средно образование 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 интервюта по
телефон или онлайн.

Международно образование - Бакалавърски програми 2022

Какво можете да работите с такова образование?

Завършилите строително инженерство и архитектура се
реализират професионално 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 сектор,
обвързан със строителството и поддържането на съоръжения.
Водещи университети в България
Класиране Висше училище

Град

Резултат

1

София

66

Университет по архитектура, строителство и геодезия

2

Академия на Министерството на вътрешните работи

София

64

3

Висше строително училище "Любен Каравелов"

София

55

4

Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"

София

54

5

Висше транспортно училище “Тодор Каблешков“

София

53

Източник: Министерство на образованието и науката

Водещи университети в чужбина
Класиране

Висше училище

Държава

Резултат

1

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

САЩ

96.1

2

University College London (UCL)

Великобритания

95.9

3

Delft University of Technology

Нидерландия

93.2

4

ETH Zurich - Swiss Federal Institute Of Technology

Швейцария

92.9

5

Harvard University

САЩ

89.2

Източник: QS World University Rankings 2021

Водещи университети в Европа
Класиране

Висше училище

Държава

Резултат

1

University College London (UCL)

Великобритания

95.9

2

Delft University of Technology

Нидерландия

93.2

3

ETH Zurich - Swiss Federal Institute Of Technology

Швейцария

92.9

4

University of Cambridge

Великобритания

84.8

5

Politecnico di Milano

Италия

84.5

Източник: QS World University Rankings 2021
Актуална информация на вашия образователен портал - www.StudyAbroad.bg
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специалност

Журналистика
и медийни науки
Какво означава
„журналистика”?

По дефиниция това е събиране, анализиране, интерпретиране и представяне
на информация, новини,
актуални събития и т.н.,
чрез различни жанрове и
похвати, и различни канали
за масова информация.
По естество това е
хуманитарна специалност,
но има много допирни
точки със социални науки.
Обикновено се преподава
във факултетите по комуникация и медийни науки. В
чужбина често се предлагат по-общи специалности
в сферата на медиите и
масовите комуникации.
Особености
на специалността

Журналистите трябва да
умеят да се изразяват грамотно (писмено и говоримо), да имат широка обща
култура, активна гражданска позиция, интереси
в различни области. Във
всички случаи от бъдещите
журналисти се очаква да
умеят да пишат и боравят
с текстове. В България
обучението започва с общообразователни предмети,
преминава се през избираеми дисциплини според
предпочитан профил и
практикуване в медиите.
В чужбина програмите
следват подобна структура, но често са по-широко
профилирани и включват
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интердисциплинарен подход. Медиите са наричани „четвъртата власт”, тъй като възможността им да формират
общественото мнение е безусловна и голяма, от което пък
трябва да произтича голяма отговорност.
Какви предмети се изучават?

••
••
••
••
••
••
••
••
••

Езикова култура
Комуникации
Съвременна журналистика
Журналистически жанрове
Политика и медии
Радио жанрове
Телевизионен процес
Речева комуникация
Социални мрежи

Специалността в чужбина

Според международните класации за образование САЩ и Великобритания отново са първенци в предлаганите програми
по журналистика. Що се отнася до Европа, като изключим легендарните Оксфорд и Кеймбридж, водещите университети
в развитите страни са с изравнени сили. Тенденцията е все
повече хора да се насочват към млади университети с нови
и модерни програми. Когато избирате университет, за да
учите която и да е специалност, но в случая Журналистика,
преценете как ще ви помогне той да навлезете в професията. Вариантите за специализация в тази област са многобройни. Кандидатстването за специалност Журналистика
и масови комуникации не се отличава с нещо по-особено.
Като хуманитарна специалност трябва да имате предвид,
че оценките в дипломата ви по тези предмети трябва да
са високи. Ако сте държали SAT, важно е най-добрите ви
резултати да са в секциите Essay, Critical Reading и Writing,
съответно – есе, четене и писане. Би ви бил от полза всеки
опит в дейност, свързана с тази специалност – участие в
училищен вестник или студентско радио.
Какво можете да работите с такова образование?

••
••
••
••
••
••
••

Журналист
Пиар експерт
Редактор
Копирайтър в рекламна агенция
Медиен анализатор
Писател
Сценарист

Международно образование - Бакалавърски програми 2022

Водещи университети в България
Класиране Висше училище

Град

Резултат

1

Благоевград

59

Американски университет в България

2

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

София

59

3

Университет за национално и световно стопанство

София

54

4

Университет по библиотекознание и информационни технологии

София

54

5

Нов български университет

София

50

Източник: Министерство на образованието и науката

Водещи университети в чужбина
Класиране

Висше училище

Държава

Резултат

1

University of Amsterdam

Нидерландия

97

2

University of Southern California

САЩ

94.7

3

London School of Economics and Political Science

Великобритания

94.3

4

University of Texas in Austin

САЩ

93.7

5

Stanford University

САЩ

93

Източник: QS World University Rankings 2021

Водещи университети в Европа
Класиране

Висше училище

Държава

Резултат

1

University of Amsterdam

Нидерландия

97

2

London School of Economics and Political Science

Великобритания

94.3

3

Goldsmiths, University of London

Великобритания

88.6

4

University of Zurich

Швейцария

87.1

5

King’s Collage London

Великобритания

85.2

Източник: QS World University Rankings 2021
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специалност

Изкуства и дизайн

Какво означава
„дизайн”?

Специалностите в сферата на изкуствата са много,
като по-голямата част
от тях се отнасят към
театралното и филмовото
изкуство, фотографията
и модния дизайн. Няма
общоприета и точна дефиниция на думата „дизайн”,
но значението ú се отнася
за процеса по създаването
на даден обект. Дизайнът
спада към категорията
на творческите специалности, а през последните
години все по-разпространени са интериорния дизайн
и графичния дизайн.

програма проверявайте добре какво се изучава.
Що се отнася до дизайна, програмите по дизайн си приличат
по това, че по правило се изучава рисуване и от студентите се очаква да имат заложби и умения в тази насока.
Модерните технологии са основа и същност в обучението
и практикуването на графичния дизайн, уеб дизайна, 3D
дизайна, дигиталния дизайн и т.н. Кандидатстването в тези
програми може да има като особеност изискване за портфолио или полагането на допълнителен тест.
Какви предмети се изучават?

••
••
••
••
••
••
••
••

Теория на изкуството
История на изкуството
Композиция
Цветознание
Рисуване
Илюстрация
Типография
Софтуерни програми

Специалността в чужбина
Особености на
специалността

В България няколко са
водещите университети за
изучаване на изкуства, като
характерно за тях е, че са
профилирани. Национална
худижествена академия
е мястото за визуални
изкуства, в която ще намероте програми по Живопис, Стенопис, Скулптура,
Моден дизайн. В чужбина
програмите по изкуство са
много по-широкопрофилни
и доста често комбинират
различни видове дисциплини
по изкуства. При всички
случаи, когато избирате

22

В чужбина водещи дестинации са академиите и факултетите по изкуства в САЩ, Великобритания, Италия. Класациите
за международно образование излъчват и скандинавските
страни като лидери в иновациите, що се отнася до обучение
по дизайн.
Кандидатстването в чужбина е стандартно и най-често е
по документи – диплома за предходно образование, препоръки, мотивационно писмо. За специалност Графичен и моден
дизайн обаче, и то в най-престижните институции, може да
ви бъде изискано портфолио от проекти и рисунки.
Какво можете да работите с такова образование?

•• Дизайнер на интериор и интериорни помещения
•• Моден дизайнер, стилист
•• Графичен дизайнер в сферата на рекламата и издателската дейност
•• Проектант
•• Артист на свободна практика – художник, фотограф,
видео артист

Международно образование - Бакалавърски програми 2022

Водещи университети в България
Класиране Висше училище

Град

Резултат

1

София

52

Национална художествена академия

2

Нов български университет

София

46

3

Софийски университет “Св. Климент Охридски“

София

44

4

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство

Пловдив

43

3

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий"

Велико Търново

44

Източник: Министерство на образованието и науката

Водещи университети в чужбина
Класиране

Висше училище

Държава

Резултат

1

Royal College of Art

Великобритания

99.6

2

University of Arts London

Великобритания

95

3

Parsons School of Design at The New School

САЩ

92.7

4

Rhode Island School of Design (RISD)

САЩ

90.6

5

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

САЩ

85

Източник: QS World University Rankings 2021

Водещи университети в Европа
Класиране

Висше училище

Държава

Резултат

1

Royal College of Art

Великобритания

99.6

2

University of Arts London

Великобритания

95

3

Politecnico di Milano

Италия

84.1

4

Aalto University

Финландия

82.9

5

The Glasgow School of Art

Великобритания

82.3

Източник: QS World University Rankings 2021

Актуална информация на вашия образователен портал - www.StudyAbroad.bg
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специалност

Икономика
Какво означава
„икономика”?

Икономиката е социална
наука, която изследва факторите за производство
и консумация на всички
продукти и услуги, както и
последиците от това.
На практика тя засяга света около нас. Това е специалността, която ви позволява
един ден да учите за стоковите борси на Уолстрийт, а
на следващия – за устойчивото развитие и начините за
запазване на околната среда.
Тя изучава модерния свят –
начина, по който се държим
ние, бизнесите и управляващите ни. Икономическото
образование е добър избор
за хора, които все още не са
се профилирали в конкретна
област, но искат да имат
стабилна подготовка и
поле от възможности след
дипломиране.
Особености
на специалността

Икономиката ни учи как да
правим добре премислени
решения. Студентите
придобиват знания и умения
по проблемите на мениджмънта, логистиката и
маркетинга в търговията,
финансово-счетоводните
и правни аспекти на търговския бизнес, разработването и реализирането на
стратегии за развитие на
бизнеса, проекти за създаване на собствен бизнес,
търговското предприемачество, характера и
особеностите на отделните сектори на търговията,
бизнес комуникациите и
борсовата търговия. Дипломата по Икономика стои
24

„тежко“ в CV-то при кандидатстване за работа и говори
на работодателите, че кандидатите имат едновременно
аналитични и комуникационни умения.
Какви предмети се изучават?

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Микроикономика/Макроикономика
Статистика
Счетоводство
Управление (Мениджмънт)
Право
Маркетинг
Бизнес комуникации
Човешки ресурси
Политика
Устойчиво развитие
Иконометрия

Специалността в чужбина

Ако трябва да определим държави, в които е най-престижно да
се изучава икономика, то задачата ни ще бъде пределно лесна
и ясна – Великобритания и САЩ. Всички световни класации за
качеството на образованието са категорични – двете англоезични страни са хегемони не само в икономиката (Economics),
но и във всички подобни на нея специалности. В последните
години се наблюдава и интерес към бизнес програмите в
Испания и Азия.
Процедурите по кандидатстване в чужбина по специалност
Икономика обиковено са стандартните:
•• Диплома за средно образование или завършен бакалавър (за
магистърска специалност)
•• Сертификат за владеене на чужд език
•• За американските университети: SAT
Някои от най-престижните университети в САЩ могат да
отсеят големия наплив от кандидатстващи и чрез допълнителни изпити. Много важен фактор при кандидатстването в
чужбина е подготовката на документите възможно най-рано.
Какво можете да работите с такова образование?

Завършилите Икономика могат да заемат най-различни позиции в разнообразие от сектори. Най-често това са:
•• Финанси и счетоводство
•• Маркетинг и реклама
•• 	Логистика и транспорт
•• Човешки ресурси
•• ИТ – административни дейности
•• Политика
Икономистите често заемат и ръководни позиции, но това, разбира се, не се случва веднага. Често срещаните професии за тях
са бизнес анализатори и консултанти в големи и по-малки фирми.
Държавният сектор също предлага редица възможности. Създаването на собствен бизнес е не по-малко вероятна възможност.

Международно образование - Бакалавърски програми 2022

Водещи университети в България
Класиране Висше училище

Град

Резултат

1

София

67

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

2

Американски университет в България

Благоевград

64

3

Университет за национално и световно стопанство

София

63

4

Висше училище по застраховане и финанси

София

59

5

Нов български университет

София

54

Източник: Министерство на образованието и науката

Водещи университети в чужбина
Класиране

Висше училище

Държава

Резултат

1

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

САЩ

97.7

2

Harvard University

САЩ

97.4

3

Stanford University

САЩ

92.6

4

Princeton University

САЩ

91.1

5

University of California, Berkeley (UCB)

САЩ

90.6

Източник: QS World University Rankings 2021

Водещи университети в Европа
Класиране

Висше училище

Държава

Резултат

1

London School of Economics and Political Science

Великобритания

90.3

2

University of Oxford

Великобритания

88.5

3

University of Cambridge

Великобритания

87.6

4

University College London (UCL)

Великобритания

82.7

5

Bocconi University

Италия

81.6

Източник: QS World University Rankings 2021

Актуална информация на вашия образователен портал - www.StudyAbroad.bg
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специалност

Инженерни науки
Какво означава
„инженерни науки”?

Инженерни са науките, които се занимават с изследване на явленията, свързани с
развитието на техниката,
разработването на нови
конструкции и на технологични процеси. Основните
категории инженерни науки
са електроинженерство,
строително инженерство,
машиностроене, химично
инженерство. Съществуват и други видове като
софтуерно инженерство,
корабостроене, ядрена енергетика. Основната цел на
инженерството е да създава
и усъвършенства инструменти, материали, процеси
или изделия за нуждите на
човечеството.
Особености
на специалността

Независимо от направлението, всички инженерни
специалности са свързани с
изучаването на точни науки
и по-конкретно математика и физика. Инженерните
науки се изучават предимно
в технически университети в България и по света.
Обучението включва изследване на основни принципи,
физичните закономерности,
проектиране. Обучението
като цяло е практически
насочено и често използва
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симулирането на среда и принцип на действие при изработването на технически устройства. Техническото чертаене е
друга съществена част от образователния процес. Съвременните машинни инженери трябва да бъдат и компютърно
грамотни, за да се справят със специализиран софтуер.
Какви предмети се изучават?

••
••
••
••
••
••
••
••

Физика
Химия
Механика
Електротехника
Електроника
Компютърни науки
Прецизна техника
Инженерна логистика

Специалността в чужбина

Водещите университети в света се намират в САЩ и Великобритания, следвани от Сингапур, Китай и Швейцария, според последните издания на класациите за международно образование.
Техническите вузове в Европа също могат да се похвалят с
високо представяне в световните класации. По-голяма част
от водещите университети за специалността се намират
във Великобритания, Швейцария, Нидерландия, Германия и
Италия. Кандидатстването в чужбина в повечето случаи е
стандартно и става чрез обичайните документи – диплома
за средно образование или бакалавър, сертификат за владеене на езика на преподаване, препоръки, в някои случаи и онлайн
интервю. Засиленият интерес и добрата подготовка по
точните науки са от съществено значение.
Какво можете да работите с такова образование?

••
••
••
••
••
••

Проектант
Технически ръководител
Предприемач
Преподавател
Технолог
Инженер в отраслите на:
- Строителството
- Производството
- Телекомуникациите и транспортните индустрии

Международно образование - Бакалавърски програми 2022

Водещи университети в България
Класиране Висше училище

Град

Резултат

1

София

66

Технически университет

2

Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски“

София

58

2

Химикотехнологичен и металургичен университет

София

58

3

Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"

София

51

3

Технически университет

Габрово

51

Източник: Министерство на образованието и науката

Водещи университети в чужбина
Класиране

Висше училище

Държава

Резултат

1

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

САЩ

97.3

2

Stanford University

САЩ

96

3

University of Cambridge

Великобритания

93.4

4

ETH Zurich - Swiss Federal Institute Of Technology

Швейцария

93.2

4

Nanyang Technological University, Singapore (NTU)

САЩ

93.2

Източник: QS World University Rankings 2021

Водещи университети в Европа
Класиране

Висше училище

Държава

Резултат

1

University of Cambridge

Великобритания

93.4

2

ETH Zurich - Swiss Federal Institute Of Technology

Швейцария

93.2

3

University of Oxford

Великобритания

92.5

4

Imperial College London

Великобритания

92.1

5

EPFL

Швейцария

90.5

Източник: QS World University Rankings 2021

Актуална информация на вашия образователен портал - www.StudyAbroad.bg
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специалност

Компютърни науки и ИТ
Какво означава „компютърни науки” и „ИТ”?

Компютърни науки, информационни технологии,
информатика, програмиране,
компютърни системи… високотехнологичните специалности имат множество
имена заради различния си
фокус. Към която и програма
да се насочите, в основата
си компютърните науки са
инженерна специалност,
фокусирана в изучаването на
информацията и електронното обработване, както и зад
практическото им технологично приложение.
Особености на
специалността

За никого не е тайна, че високотехнологичният сектор
в България се развива със
скоростни темпове през
последните години. Не само
у нас, но и на европейския
пазар страната ни притежава конкурентни предимства
и е един от най-големите
износители на таланти в
областта. Университетите в страната и чужбина
изобилстват от програми в
областта на компютърните
науки. Освен програмите
в университетите, у нас
все по-голяма популярност
придобиват десетки частни
софтуерни академии - Telerik
Academy, SoftAcad, Hack
Bulgaria, IT Talents, IT Step,
Soft Uni. Сред последните
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тенденции в обучението са теми като: изкуствен интелект,
обогатена реалност, cloud системи, киберсигурност, блокчейн
технологии, 3D принтиране.
Какви предмети се изучават?

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Функционално програмиране
Основи на компютърната графика
Компютърен английски език
Операционни системи
Дизайн и анализ на алгоритми
Компютърни мрежи
Алгебра
Бази от данни
Системи за паралелна обработка
Софтуерни технологии
Социално-правни аспекти на ИТ

Специалността в чужбина

В чужбина водещи са технологичните институти в САЩ, които
обаче са и доста скъпи. В Европа най-добрите програми се предлагат в университетите във Великобритания, Нидерландия и
Германия. Нашият съвет за избор на програма в областта на ИТ
е да изберете такава, която е съобразена с последните тенденции в областта и която има практическа насоченост.
Макар университетите рядко да имат специфични изисквания
за прием в програмите по компютърни науки, е важно кандидатите да имат добра подготовка по точните предмети като
математика и физика.
Какво можете да работите с такова образование?

•• Front-end developer – разработчици на уебсайтове и
потребителски интерфейси
•• Back-end developer – разработчици на сървъри
•• Web developer – уеб разработчици
•• Mobile developer – мобилни разработчици
•• Database developer – специалисти по бази данни
Тези направления са най-често разпространените,
свързани с програмиране.
В ИТ сферата попадат и специалистите в областта на администрирането:
•• Системни администратори
•• Мрежови администратори
•• Администратори на база данни

Международно образование - Бакалавърски програми 2022

Водещи университети в България
Направление: Информатика и компютърни науки
Класиране Висше училище

Град

Резултат

1

София

75

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

2

Американски университет в България

Благоевград

65

3

Нов български университет

София

61

3

Университет по библиотекознание и информационни технологии

София

61

4

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Велико Търново

55

Направление: Комуникационна и компютърна техника
Класиране Висше училище

Град

1

София, Сливен, Казанлък,
73
Варна

Технически университет

Резултат

2

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

София

61

3

Технически университет - Варна

Варна

60

4

Нов български университет

София

58

5

Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"

София

55

Водещи университети в чужбина

Източник: Министерство на образованието и науката

Класиране

Висше училище

Държава

Резултат

1

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

САЩ

93.7

2

Stanford University

САЩ

93.1

3

Carnegie Mellon University

САЩ

93

4

National University of Singapore

Сингапур

90.3

5

University of California, Berkeley (UCB)

САЩ

89.5

Източник: QS World University Rankings 2021

Водещи университети в Европа
Класиране

Висше училище

Държава

Резултат

1

University of Oxford

Великобритания

89.1

2

University of Cambridge

Великобритания

88

3

EPFL – Ecole Polythechnique Federale de Lausanne

Швейцария

86.2

4

ETH Zurich - Swiss Federal Institute Of Technology

Швейцария

85.6

5

Imperial College London

Великобритания

82.7

Източник: QS World University Rankings 2021
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специалност

Маркетинг, ПР и реклама
Какво означава?

Връзки с обществеността
(Public relations - PR), реклама
и маркетинг често се определят като трите страни
на едно и също нещо - интегрираните маркетингови
комуникации. Днес това
е основна част от всеки
бизнес, а технологиите и
социалните мрежи правят
достъпно навлизането є в
множество сфери от ежедневието ни. За изучаването на тази специалност са
необходими едновременно
креативност и логика, а
динамиката в бъдещата ви
кариера е сигурна.

училищата или бизнес факултетите на университетите. Обикновено тя е комбинирана със специалност Маркетинг, Комуникации или Медийни науки. Специфично за специалността, както
и за по-нататъшното професионално развитие, е умението за
общуване с всякакъв вид хора и във всякакви канали.
Какви предмети се изучават?

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Маркетингови анализи
Рекламен дизайн
Копирайтинг
Визуални комуникации
Художествено оформление
Връзки с обществеността
Икономика
Рекламна стратегия
Брандинг
Онлайн маркетинг
Невербална комуникация

Специалността в чужбина
Особености на
специалността

Рекламата е част от
всяка област в съвременния
бизнес свят. Възможности
за кариера в сферата на рекламата включват работа
в по-големите организации
от всякакъв тип индустрия,
както и множество на брой
специализирани рекламни, пиар и маркетингови
агенции. Това е област, в
която няма да ви доскучае
лесно. Маркетинговите
комуникации пък са перфектен микс от креативност
и логика – повечето хора
асоциират рекламната
професия с това да бъдеш
креативен - и са прави. За
тази индустрия обаче са
необходими и голяма доза
логика, стратегическо
мислене и организираност.
Специалността в чужбина се
предлага най-често в бизнес
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Най-добре развитият университетски пазар за програми в
областта на ПР и реклама са САЩ. Щатите, в които може
да потърсите добри програми или курсове по ПР, са Ню Йорк,
Атланта, Лос Анджелис и Остин.
В Европа с добро образование в областта се слави Великобритания. Нидерландия, Дания и Италия също имат традиции и
добри постижения в университетското преподаване.
В областта на масовите комуникации прави впечатление,
че азиатските университети са представени изключително
добре. Държави като Сингапур, Южна Корея, Китай все почесто стават предпочитани дестинации за топ-образование
в областта. Сред лидерите е и далечна Австралия.
И при тези направления кандидатстването в чужбина изисква
стандартния набор от документи.
Какво можете да работите с такова образование?

Позиции в творческите отдели на всяка по-голяма компания,
както и рекламни агенции:
•• Копирайтър (човек, който пише текстове за онлайн съдържание);
•• Рекламен специалист, консултант;
•• Творчески директор;
•• Медиен координатор;
•• Пиар експерт;
•• Акаунт мениджър, осъществяващ връзката между клиента
и рекламния отдел;
•• Организатор събития.

Международно образование - Бакалавърски програми 2022

Водещи университети в България
Класиране Висше училище

Град

Резултат

1

Благоевград

59

Американски университет в България

2

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

София

59

3

Университет за национално и световно стопанство

София

54

4

Университет по библиотекознание и информационни технологии

София

54

5

Нов български университет

София

50

Източник: Министерство на образованието и науката

Водещи университети в чужбина
Класиране

Висше училище

Държава

Резултат

1

University of Amsterdam

Нидерландия

97

2

University of Southern California

САЩ

94.7

3

London School of Economics and Political Science

Великобритания

94.3

4

University of Texas in Austin

САЩ

93.7

5

Stanford University

САЩ

93

Източник: QS World University Rankings 2021

Водещи университети в Европа
Класиране

Висше училище

Държава

Резултат

1

University of Amsterdam

Нидерландия

97

2

London School of Economics and Political Science

Великобритания

94.3

3

Goldsmiths, University of London

Великобритания

88.6

4

University of Zurich

Швейцария

87.1

5

King’s Collage London

Великобритания

85.2

Източник: QS World University Rankings 2021

Актуална информация на вашия образователен портал - www.StudyAbroad.bg
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специалност

Медицина
Какво означава
„медицина”?

Медицината е науката за
диагностициране, лечение и
предотвратяване на болести.
Едва ли има нужда от повече
описание – това е една от специалностите, които винаги ще
бъдат актуални и престижни.
Обучението е едно от най-продължителните и трудоемки
и изисква между 5 и 10 години
следване, както и задължителна практика. Към медицинското образование спадат и
специалностите фармация,
стоматология и ветеринарна
медицина. Образованието по
дентална медицина трае 5 или
6 години, по фармация - 5 години, а по ветеринарна медицина
- 5-6 години.
Особености на
специалността

Всичко около приема, обучението, учебното съдържание
в програмите, специализациите, получаването на диплома
и степен, както и упражняването на професията, е под
прецизна държавна регулация.
Макар и универсално по своето естество, образованието
по медицина в различните
държави има свои специфики,
дипломите също. В чужбина, например, се предлагат
и бакалвърски програми в
областта на медицината и
здравеопазването, но те са
с обща насоченост и за да
практикувате професията
„лекар“, задължително трябва
да продължите обучението
си в магистърска програма.
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Ето защо признаването на дипломите в различните държави
може да изисква приравнителни изпити или допълнително обучение за получаване на право да се упражнява професия. Най-добре е
да следвате в държавата, в която бихте искали да работите. Що
се отнася до фармацията, обучението е по-стандартизирано и
по-лесно приложимо в различните части на света.
Какви предмети се изучават?

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Биология
Медицинска физика и химия
Медицинска терминология
Анатомия и хистология
Биофизика
Медицинска биохимия
Физиология
Биостатистика и информатика
Неврология
Инфекциозни болести

Специалността в чужбина

Великобритания е една от най-атрактивните дестинации
да положите основите на бъдещата си кариера в медицината. Според статистиката на Medical School Council,
средно 10 кандидата се борят за 1 място. Конкуренцията е
сериозна, но ако сте отдадени на целта си, ще можете да си
спечелите място в тази престижна специалност.
Една от най-популярните образователни дестинации в Европа
– Германия, също предлага страхотни възможности за получаване на престижно образование по Медицина. Подобно на
българската система, специалност Медицина в Германия не
е разделена на бакалавър и магистър. Продължителността
на обучението е 6 години и половина, включващи половин
година за писане на докторантура за придобиване на степен
доктор на медицинските науки.
Приемът по специалността в чужбина е сложен (но не и невъзможен) процес и изисква допълнителна подготовка освен
стандартните изпити.
Какво можете да работите с такова образование?

•• Лекар – в зависимост от специализацията – хирург,
невролог, кардиолог, педиатър и т.н.
•• Лекар по дентална медицина
•• Фармацевт
•• Медицинска сестра
•• Медицински лаборант
•• Рехабилитатор

Международно образование - Бакалавърски програми 2022

Водещи университети в България
Класиране Висше училище

Град

Резултат

1

Пловдив

75

Медицински университет

2

Медицински университет

София

75

3

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"

Варна

74

4

Софийски университет „Св. Климент Охридски"

София

70

5

Медицински университет

Плевен

67

Източник: Министерство на образованието и науката

Водещи университети в чужбина
Класиране

Висше училище

Държава

Резултат

1

Harvard University

САЩ

98.9

2

University of Oxford

Великобритания

96.4

3

Stanford University

САЩ

94.8

4

University of Cambridge

Великобритания

95.7

5

Johns Hopkins University

САЩ

93.6

Източник: QS World University Rankings 2021

Водещи университети в Европа
Класиране

Висше училище

Държава

Резултат

1

University of Oxford

Великобритания

96.4

2

University of Cambridge

Великобритания

94.1

3

Karolinska Institutet

Швеция

92.3

4

University College London

Великобритания

92

5

Imperial College London

Великобритания

91.3

Източник: QS World University Rankings 2021

Актуална информация на вашия образователен портал - www.StudyAbroad.bg
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специалност

Мениджмънт
Какво означава
„мениджмънт”?

Мениджмънт е английското
наименование на „управление”. Мениджмънтът като
наука обхваща четири основни дейности: на първо място
сред основните задачи са
планиране и организиране, а
след това контролът върху
работата и управлението
на ресурсите – основно
финансовите и човешките
ресурси. Програмите по
мениджмънт обхващат и
все по-разпространените
такива по Предприемачество, макар в естеството
си двата термина да се
различават.
Особености
на специалността

Специалността мениджмънт е от изключителна
популярност през последните години както у нас,
така и в университетите в
чужбина. Тя често припокрива програми като бизнес
администрация и икономика, но различните програми
често имат специфична
насоченост – ще срещнете
както общ Мениджмънт,
така и по-конкретни специалности като Мениджмънт
на човешките ресурси,
Хотелиерски мениджмънт,
Финансов мениджмънт и
други. И докато общата
специалност е подходяща
за хора, които все още не
са съвсем наясно с какво
искат да се занимават,
по-специфичните такива
могат да дадат по-добър
старт на кариерата и
професионална насоченост
на завършилите.
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Какви предмети се изучават?

••
••
••
••
••
••
••
••
••

Икономика
Маркетинг
Предприемачество
Счетоводство
Финанси
Управление на инвестиции
Човешки ресурси
Иновации в бизнес организациите
Организационно поведение и етика в бизнеса

Специалността в чужбина

Специалността в чужбина се предлага в бизнес училищата и бизнес факултетите на университетите. Често тя е част от пообширна програма по бизнес или икономика, но съществуват стотици специалности само по мениджмънт или някоя от неговите
разновидности. Нашият съвет е да се ориентирате към добрите
бизнес училища в САЩ, Англия, Франция, Германия, Испания. За
специалност Хотелски мениджмънт е добре да се насочите към
добре разработените програми в Швейцария и Нидерландия. Чуждестранните университети могат да ви залеят с предложения за
краткосрочни, двугодишни програми, бакалавърски, магистърски
и МВА дипломи, всичко това под формата на full time, part time и
дистанционно обучение. Специалност Мениджмънт се предлага
и в специализирани програми (най-често на ниво магистър), като
Маркетинг мениджмънт и Финансов мениджмънт.
Програмите по мениджмънт в чужбина изискват базовия комплект документи, а именно:
•• Диплома за завършено средно образование или бакалавър;
•• Сертификат за владеене на английски или друг чужд език;
•• За университетите от САЩ: SAT и/или GRE/GMAT (за
магистърски програми);
•• Препоръка и мотивационно писмо.
Все пак се касае за факултети по икономика и бизнес и завишени изисквания при кандидатстването могат да дойдат от
някои от най-престижните университети в света. В много
редки случаи ще ви бъде проведено интервю.
Какво можете да работите с такова образование?

Заблуда е, че завършилите Мениджмънт започват работа
като управители/мениджъри веднага. По-скоро те притежават основата от знания и компетенции за лидерски позиции,
но за да стигнат до тях, трябва да изкачат стълбицата в
която и сфера да изберат. Най-общо те могат да започнат
на оперативно ниво във всяка една компания в сферата на:
•• Бизнес и консултантски услуги:
•• Маркетинг и реклама
•• Финанси
•• Човешки ресурси
•• Административни дейности

Международно образование - Бакалавърски програми 2022

Водещи университети в България
Класиране Висше училище

Град

Резултат

1

Американски университет в България

Благоевград, София

66

2

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

София

61

3

Академия на Министерството на вътрешните работи

София

57

4

Технически университет

София

56

5

Университет за национално и световно стопанство

София

55

Източник: Министерство на образованието и науката

Водещи университети в чужбина
Класиране

Висше училище

Държава

Резултат

1

Harvard University

САЩ

97

2

INSEAD

Франция

94

3

London Business School

Великобритания

93

4

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

САЩ

92.6

5

Stanford University

САЩ

91.6

Източник: QS World University Rankings 2021

Водещи университети в Европа
Класиране

Висше училище

Държава

Резултат

1

INSEAD

Франция

94

2

London Business School

Великобритания

93

3

Bocconi University

Италия

90.4

4

University of Cambridge

Великобритания

90.3

5

HEC Paris School of Managment

Франция

89.3

Източник: QS World University Rankings 2021

Актуална информация на вашия образователен портал - www.StudyAbroad.bg
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специалност

Музика и сценични изкуства

Какво е „музика и
сценични изкуства”?

Сценично изкуство е
вид изкуство, което се
представя на сцена и е
предназначено да развлича.
Такива са например танцът, театърът, кинематографията, операта, циркът
и някои други музикални
представления. Жанровете
в тези изкуства са много,
а за следването на всеки
един от тях основно и
задължително изискване е
талантът.
Особености на
специалността

Специалностите, свързани
със сценични изкуства, са
много и разнообразни: поп
и джаз пеене, композиция,
инструментални специалности, вокална педагогика,
класическо пеене, балетно
изкуство, съвременна
хореография, актьорство
за драматичен театър,
актьорство за куклен театър, режисура, сценография.
В България те са тясно
специализирани и изискват
от кандидат-студентите
ясна идея за желаното
направление. НАТФИЗ е
университетът за изучаване на актьорско майсторство, режисура и т.н.,
а Музикалната академия е
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мястото за впускане в музикалните изкуства. Това са две
доста престижни институции, които изискват продължителен и задълбочен процес по прием. В чужбина често можете да срещнете по-общи програми или такива, които
обединяват няколко направления на изкуството.
Какви предмети се изучават?

••
••
••
••
••
••
••
••
••

Композиция в музикалното изкуство
Класическа музика
Актьорско майсторство
Музикални инструменти
Сценичен етюд
Съвременни танцови техники
Правоговор и дикция
Движение в театъра
Поп и джаз пеене

Специалността в чужбина

САЩ и Великобритания изпъкват с многобройните си колежи
и академии по музикални изкуства. В континентална Европа
такива програми присъстват в музикалните училища в
Германия, Франция, Скандинавските страни. Приемът в
специалности от областта на изкуствата и особено на
музикалните и танцувалните, се осъществява на базата на
изпит, организиран вътрешно от самите университети. В
повечето случаи това е „прослушване“, което може да бъде
и запис, изпратен онлайн. Подробната справка със сайта на
избрания университет е повече от задължителна за сценичните изкуства.
Какво можете да работите с такова образование?

••
••
••
••
••

Певец
Инструменталист
Танцьор, хореограф
Тонрежисьор, звукорежисьор, звукооператор
Мениджър и продуцент в музикални студия
и продуцентски фирми
•• Актьор
•• Режисьор
•• Сценограф

Международно образование - Бакалавърски програми 2022

Водещи университети в България
Класиране Висше училище

Град

Резултат

1

Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

София

59

2

АМТИ „Проф. Асен Диамандиев“

Пловдив

52

3

Нов български университет

София

50

3

Югозападен университет "Неофит Рилски"

Благоевград 50

4

Варненски свободен универистет “Черноризец Храбър“

Водещи университети в чужбина

Варна

45

Източник: Министерство на образованието и науката

Класиране

Висше училище

Държава

Резултат

1

The Julliard School

САЩ

95.9

2

Royal College of Music

Великобритания

91.2

3

Royal Conservatoire of Scotland (Formerly Royal Scottish
Academy of Music and Drama)

Великобритания

89.2

4

Royal Academy of Music

Великобритания

88.6

5

Conservatoire National Supérieur de Musique et de
Danse de Paris

Франция

85.4

Водещи университети в Европа

Източник: QS World University Rankings 2021

Класиране

Висше училище

Държава

Резултат

1

Royal College of Music

Великобритания

92.2

2

Royal Conservatoire of Scotland (Formerly Royal Scottish Academy
Великобритания
of Music and Drama)

89.2

3

Royal Academy of Music

Великобритания

88.6

4

Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de
Paris

Франция

85.4

5

University of Music and Performing Arts, Vienna

Австрия

84.6

Източник: QS World University Rankings 2021
Актуална информация на вашия образователен портал - www.StudyAbroad.bg
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специалност

Политически науки и история

Какво означава
„политически науки”?

Политически науки не е специалността, която трябва
да подготвя бъдещите
политици, а специалност,
която подготвя политическите анализатори. Като
наука тя се опитва да
направи политиката свой
обект на изследване, да
я дефинира, да изследва
границите и съдържанието ú. Политологът може
да класифицира по научни
критерии един политически
режим като тоталитарен,
авторитарен или демократичен, да назове основните
функции на една политическа система; да направи
анализ на изборни резултати и общественото мнение; да изследва въздействието и ефективността на
конкретни инициативи на
държавното управление; да
потърси факторите, които
определят поведението на
политическите „актьори”
на международната сцена.
Всичко това изисква строг
подход и методология.
Особености на
специалността

Следването на тази специалност е свързано с много
четене. Затова и специалност История се доближава много до политическите
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науки, тъй като тя служи за учебник и демонстрация на вече
утвърдени практики и влиянията между различните събития.
Практиката се състои в способността да мислите логично
и да откривате причинно-следствените връзки между
различните събития, дори и в дълги периоди от време. Анализът е от съществена важност в изучаването на специалността, а академичният живот счита за свой основен дълг
да е изчистен от идеологеми и партийна пропаганда и да
провокира у студентите обективно и критично мислене.
Какви предмети се изучават?

••
••
••
••
••
••
••
••
••

История на политическите идеи
Основи на политиката
Конституция и политика
Различни етапи на българската и световна история
Сравнителни политически системи и институции
Теории на международните отношения
Политически комуникации и маркетинг
Теория и критика на политическите идеологии
Политически маркетинг и предизборни кампании

Специалността в чужбина

САЩ имат статута на водеща сила относно дипломите по
политически науки, следвани от английските университети.
Кандидатстването за специалността не се отличава с някаква специфика извън задължителните резултати от TOEFL
или IELTS и евентуално SAT.
Какво можете да работите с такова образование?

•• Специалисти, външнополитически експерти и съветници в
централните държавни органи
•• Служители в Министерството на външните работи и
неговите структури в чужбина – посолства, консулства,
културни служби и др.
•• Анализатори
•• Външнополитически коментатори и експерти
•• Специалисти в отделите за международна дейност на
държавни учреждения, неправителствени, нестопански
публични организации, търговски камари, митници
•• Специалисти в отделите по европейски въпроси и международна дейност на държавни учреждения

Международно образование - Бакалавърски програми 2022

Водещи университети в България
Класиране Висше училище

Град

Резултат

1

София

62

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

2

Американски университет в България

Благоевград

61

3

Университет за национално и световно стопанство

София

53

3

Нов български университет

София

51

4

Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий“

Велико Търново

46

Източник: Министерство на образованието и науката

Водещи университети в чужбина
Класиране

Висше училище

Държава

Резултат

1

Harvard University

САЩ

93.3

2

Sciences Po Paris

Франция

90.8

2

University of Oxford

Великобритания

89.6

4

Princeton University

САЩ

87.9

5

London School of Economics and Political Science

Великобритания

86

Източник: QS World University Rankings 2021

Водещи университети в Европа
Класиране

Висше училище

Държава

Резултат

1

Sciences Po Paris

Франция

90.8

2

University of Oxford

Великобритания

89.6

3

London School of Economics and Political Science

Великобритания

86

4

University of Cambridge

Великобритания

84.9

5

King’s College London

Великобритания

74.5

Източник: QS World University Rankings 2021
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специалност

Право
Какво означава „право”?

Право се нарича система от
социални правила и норми,
които потвърждават,
забраняват или разрешават
определен вид поведение или
взаимоотношения между хора
или организации.
Правото е специалност, която винаги ще бъде актуална.
Години наред тя е една от
най-желаните сред българските студенти, а все по-често
наши сънародници избират
да следват международно
право в чужбина. Престижна
професия, сигурен кариерен
път, разнообразие от полета
за развитие – всичко това
превръща правото в атрактивна опция за кандидат-студентите. Най-общо правото
се дели на две различни
системи в световен мащаб
– континентално и англосаксонско право. Ако следвате
в Европа, ще изучавате
континентално право, а ако
изберете Великобритания
или САЩ – англосаксонско /
прецедентно/ право.
Особености
на специалността

Професията на юристите,
както и специалността
Право, са под специална
държавна регулация. В
България диплома по право
от чуждестранен университет се признава, ако е
магистърска, след поне 5
години обучение (10 семестъра). Правото е сложна
материя, която се занимава
със сложни отношения. Ето
защо структурата му е
раздробена на множество
по-общи сегменти, всеки от
които със своя специфика:
публично и частно право,
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материално и процесуално право, вътрешно и международно
право, субективно и обективно право и други.
Какви предмети се изучават?

За разлика от българските програми, фокус в чужбина, особено в по-общото ниво бакалавър, не са отделните видове
право, а позицията на правото в международната среда
и неговите връзки с бизнеса. Разбира се, изучават се и
отделните сегменти, но повечето програми извън България
се стремят да приложат интердисциплинарен и иновативен
подход.
В България обучението акцентира върху отделните категории право. Сред изучаваните дисциплини са:
•• Конституционно право
•• Гражданско право
•• Административно право
•• Вещно право
•• Международно публично право
•• Финансово право
•• Облигационно право
•• Наказателно право
•• Трудово право
Специалността в чужбина

Правото е специалност, която има своите специфики според
това в коя държава (и на кой континент) я изучавате.
Има сериозни различия и в изискванията на отделните страни
към студентите по тази престижна специалност. Затова не
винаги е възможно юрист да се премести от една държава в
друга и просто ей така да започне да работи по професията
си. Съществуват две основни правни системи – континентално право (повечето страни в Европа) и англосаксонско
(англоезичните държави като Великобритания, САЩ, Канада,
Австралия).
Процедурите за кандидатстване в чужбина по специалност
право обикновено са стандартни за съответната държава.
Някои от най-престижните университети, особено във Великобритания и САЩ, отсяват огромния наплив от кандидати и
чрез допълнителни изпити.
Какво можете да работите с такова образование?

Завършващите право получават професионална квалификация
„юрист” и се реализират в съдебната система, международния арбитраж, дипломатическата служба, международните
организации, за нуждите на правното осигуряване на търговски предприятия, фирми, банки и др. Сред най-често срещаните професии са:
•• Адвокати на свободна практика
•• Частни съдебни изпълнители
•• Нотариуси
•• Юрисконсулти в бизнес компании и държавни институции

Международно образование - Бакалавърски програми 2022

Водещи университети в България
Класиране Висше училище

Град

Резултат

1

София

61

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

2

Университет за национално и световно стопанство

София

56

3

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Велико Търново

52

3

Нов български университет

София

52

3

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Пловдив

52

Източник: Министерство на образованието и науката

Водещи университети в чужбина
Класиране

Висше училище

Държава

Резултат

1

Harvard University

САЩ

99.9

2

University of Oxford

Великобритания

96.7

3

University of Cambridge

Великобритания

96.4

4

Yale University

САЩ

94

5

Stanford University

САЩ

92.4

Източник: QS World University Rankings 2021

Водещи университети в Европа
Класиране

Висше училище

Държава

Резултат

1

University of Oxford

Великобритания

96.7

2

University of Cambridge

Великобритания

96.4

3

London School of Economics and Political Science

Великобритания

89.9

4

University College London (UCL)

Великобритания

83.1

5

King’s College London

Великобритания

82.8

Източник: QS World University Rankings 2021

Актуална информация на вашия образователен портал - www.StudyAbroad.bg
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специалност

Природни науки

Какво означава
„природни науки”?

Природни науки, наречени
също „естествени” науки,
са науки за Земята, които
изучават природните явления. Те включват математика, география, екология,
физика и астрономия, химия,
биология. Макар да звучат
като доста традиционни
специалности, те всъщност
имат принос към редица
съвременни проблеми и
въпроси като екология
и опазване на околната
среда, оценка на риска от
природни катастрофи, качество на живота, опазване
на природните ресурси,
алтернативни и възобновяеми енергийни източници,
качество на храните, нови
материали, екологични торове и подобрители за почви, екологичен мениджмънт,
алтернативен туризъм. С
все по-актуалните теми за
устойчиво развитие и бъдещето на планетата, специалността е актрактивна
за кандидат-студентите с
интереси в тези сфери.
Особености на
специалността

Изучаването на природни
науки до голяма степен
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е свързано с принос към изследователската дейност в
областта и в по-малка степен с практическата страна
на специалността. Въпреки това практически занятия в
лабораторни условия са неизменна част от обучението. В
България ще откриете бакалавърски програми по конкретните направления (биология, физика и т.н.), докато в чужбина
доста по-често се намират програми под общото наименование Природни науки (Natural Sciences). Университетите в
чужбина са и тези, в които ще откриете повече програми
по профилирани и по-съвременни дисциплини.
Какви предмети се изучават?

••
••
••
••
••
••
••
••
••

Клетъчна биология
Математика
Химия
Молекулярна биология
Генетика
Астрофизика
Психология
Зоология
Екология

Специалността в чужбина

Едни от водещите университети по природни науки са технологичните институти в САЩ, както и класическите престижни институции във Великобритания. По-иновативни и практически програми ще намерите в Нидерландия и скандинавските
държави.
Какво можете да работите с такова образование?

•• Научно-изследователска дейност
•• Преподавателска дейност
•• Експерти и разработчици в хранително-вкусова промишленост
•• Експерти в сферата на биотехнологиите, нанотехнологиите
•• Консултанти в областта на устойчивото развитие, екологията, възобновяемите източници на енергия.

Международно образование - Бакалавърски програми 2022

Водещи университети в България
Класиране

Висше училище

Град

Резултат

1

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

София

64

2

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Пловдив

52

3

Тракийски университет

Стара Загора

47

1

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

София

64

2

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Пловдив

53

3

Югозападен университет "Неофит Рилски"

Благоевград

48

1

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

София

72

2

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Пловдив

52

3

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Шумен

50

Биология

ХИМИЯ

физика

Източник: Министерство на образованието и науката

Водещи университети в чужбина
Класиране

Висше училище

Държава

Резултат

1

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

САЩ

97.5

2

Stanford University

САЩ

97.3

2

Harvard University

САЩ

97

4

University of Cambridge

Великобритания

96.7

5

University of Oxford

Великобритания

95.4

Източник: QS World University Rankings 2021

Водещи университети в Европа
Класиране

Висше училище

Държава

Резултат

1

University of Cambridge

Великобритания

96.7

2

University of Oxford

Великобритания

95.4

3

ETH Zurich - Swiss Federal Institute Of Technology

Швейцария

95.1

4

Imperial Colledge London

Великобритания

91.7

5

EPFL

Швейцария

90.1

Източник: QS World University Rankings 2021

Актуална информация на вашия образователен портал - www.StudyAbroad.bg
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специалност

Психология

Какво означава
„психология”?

Психологията е наукa, която
изучава и изследва умствените процеси и поведението на
хората и животните, като
често прилага научния метод
при лабораторни изследвания.
Психологията обхваща прилагането на това знание в
различни сфери, включително
проблеми от ежедневния живот и лечение на психически
заболявания. Психологията
в буквален смисъл е наука за
душата. Тя е наука, изучаваща
поведението, мисловните
процеси, както и чувствата
на хората. Психологията е
наука за факторите, механизмите и закономерностите
на възникване, развитие и
проявяване на психиката
като субективно отражение
на света.
Особености
на специалността

Характерно за психологията е, че тя е специалност,
която често се избира от
хората с надеждата, че
обучението в нея ще им
помогне за разрешаване на
техните лични проблеми.
Специализацията по психология в никакъв случай не
може да бъде заместител
на индивидуалната тера-
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пия. Човек разбира дали тази професия е за него едва когато
започне да я практикува. Някои от тънкостите на занаята
се учат, но има личностни качества, които са необходима
предпоставка.
Какви предмети се изучават?

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Увод в психологията
Психолингвистика
Физиологична психология
История на психологията
Експериментална психология
Логика
Етика
Антропология
Естетика
Философия
Народопсихология
Реторика
Психоанализа
Клинична психология

Специалността в чужбина

В чужбина препоръчваме образованието по психология във
Франция, Австрия, Германия и Канада. Нидерландия също е с
добри традиции, но държавата, която изпъква най-много в тази
област, е САЩ - мястото, където са най-много ориентирани
към уменията и т.нар. поведенческа школа. Добре е да знаете,
че в САЩ акцентът е върху магистърските и докторските
програми. Само степените Psy.D. и Ph.Ds. ви позволяват да
работите във висшите сфери на психологията и да практикувате като терапевт.
Какво можете да работите с такова образование?

•• Психолог на свободна практика
•• Психолог в медицински заведения, неправителствени организации, държавни и общински структури, спорта, бизнес
корпорации
•• Специалист в сферата на човешките ресурси
•• Експерт в областта на социалните дейности

Международно образование - Бакалавърски програми 2022

Водещи университети в България
Класиране Висше училище

Град

Резултат

1

София

61

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

2

Нов български университет

София

52

3

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Пловдив

51

4

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Велико Търново

49

5

Югозападен университет "Неофит Рилски"

Благоевград

48

Източник: Министерство на образованието и науката

Водещи университети в чужбина
Класиране

Висше училище

Държава

Резултат

1

Harvard University

САЩ

98.6

2

Stanford University

САЩ

96.4

3

University of Oxford

Великобритания

95.5

4

University of Cambridge

Великобритания

94.8

5

University of California, Berkeley (UCB)

САЩ

92.3

Източник: QS World University Rankings 2021

Водещи университети в Европа
Класиране

Висше училище

Държава

Резултат

1

University of Oxford

Великобритания

95.5

2

University of Cambridge

Великобритания

94.8

3

University College London (UCL)

Великобритания

89.2

4

University of Amsterdam

Нидерландия

87.7

5

King’s College London

Великобритания

85.7

Източник: QS World University Rankings 2021

Актуална информация на вашия образователен портал - www.StudyAbroad.bg
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специалност

Туризъм
Какво означава туризъм"?
"

Туризъм е икономическа и
социална специалност, която покрива нуждите на вътрешния и международния
туризъм, хотелиерството
и ресторантьорството,
туристическите пазари.
Студентите изучават
туристическите ресурси,
туроператорите, видовете туризъм. С напредването на технологиите
и различните платформи
онлайн, туристическите
агенции малко по малко
остават в миналото.
Затова и през последните
години специалността
Туризъм бе изместена от
друга подобна на нея –
Хотелски мениджмънт или
Хотелиерство.
Особености
на специалността

Докато в България програмите в областта не са
широко разпространени,
в чужбина и в конкретни
страни Хотелският мениджмънт е предпочитана
опция от хиляди студенти
от Европа и света. 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.
Най-общо обучението по
хотелиерство e вид образователна степен по Бизнес
администрация, но с ясна
насоченост към туризма и
управлението на хотелския
46

бизнес. То включва изучаването както на общи предмети
като счетоводство, финанси, маркетинг, човешки ресурси,
пиар и бизнес стратегия, така и на по-конкретни като
логистика, кулинария, събитиен мениджмънт, производство
на храни и напитки и т.н.
Какви предмети се изучават?

••
••
••
••
••
••
••
••

Икономика
Бизнес среда
Маркетинг в туризма
Бизнес комуникации.
Информационни технологии в туризма
Счетоводство
Финанси
Управление на човешките ресурси в туризма

Специалността в чужбина

Швейцария определено е начело на класацията за най-престижно и качествено обучение по туризъм и 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. За щастие, в Европа съществуват подходящи алтернативи като Нидерландия и Франция, които са разработили
чудесни програми по швейцарски модел с много по-достъпни
такси. В Нидерландия, например, се намира един от най-предпочитаните университети за получаване на образование по
туризъм – Hotelschool The Hague.
В чужбина освен общите програми по хотелиерство
съществуват и редица специализации. Например бранд
мениджмънт на луксозни стоки, като обикновено специализацията е част от общия курс на обучение по хотелиерство.
Пример за такава програма е тази на швейцарския Glion
Institute, която включва стаж в компания за луксозни стоки.
Друга популярна специализация, съчетаваща се добре с
хотелския мениджмънт, е събитийният мениджмънт (event
management), който набира особена популярност в последните години.
Какво можете да работите с такова образование?

•• Оперативни длъжности в хотели, барове, ресторанти
•• Мениджърски длъжности в заведения, ресторанти,
туристически агенции
•• Мениджър на хотел
•• Организатор на събития, както и позиции в областта
на маркетинг, реклама и пиар
•• Агент в туристически агенции

Международно образование - Бакалавърски програми 2022

Водещи университети в България
Класиране Висше училище

Град

Резултат

1

София

55

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

2

Международно висше бизнес училище

Благоевград

45

3

Икономически университет

Варна

43

3

Югозападен университет "Неофит Рилски"

Благоевград

43

4

Аргарен униерситет

Пловдив

42

Източник: Министерство на образованието и науката

Водещи университети в чужбина
Класиране

Висше училище

Държава

Резултат

1

EHL Ecole Hôtelière de Lausanne

Швейцария

99.4

2

University of Nevada – Las Vegas

САЩ

89.1

3

Glio Institute of Higher Education

Швейцария

83.8

4

Les Roches Global Hospitality Education

Швейцария

83.6

5

Swiss Hotel Management School

Швейцария

83.5

Източник: QS World University Rankings 2021

Водещи университети в Европа
Класиране

Висше училище

Държава

Резултат

1

EHL Ecole Hôtelière de Lausanne

Швейцария

99.4

2

Glio Institute of Higher Education

Швейцария

83.8

3

Les Roches Global Hospitality Education

Швейцария

83.6

4

Swiss Hotel Management School

Швейцария

83.5

5

Hotel School the Hague

Нидерландия

79.2

Източник: QS World University Rankings 2021

Актуална информация на вашия образователен портал - www.StudyAbroad.bg
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специалност

Филология и педагогика

Какво означава
филология"?
"

Филологията (от древногръцки „любов към думите”) е наука и специалност
във висшите училища, изучаваща езика и литературата. Всеки използван език
с писменост и литература
може да бъде изучаван филологически. Педагогиката
от своя страна е наука за
методите на възпитание,
образование и обучение.
Особености
на специалността

Филологиите се разделят
според езиците, които
изучават – например можете да изучавате специалност Българска филология,
която е дял на славянските
филологии. Науката, която
изучава историята и развитието на езика като цяло
(не на отделни национални
езици), се нарича лингвистика. Практически всички
лингвисти обаче имат и
задълбочени филологически
познания. Има и специалности от типа на Американистика, Канадистика и т.н.
Основната цел на специалност Педагогика пък е да се
подготвят висококвалифицирани специалисти с висше
образование за нуждите на
съвременното училище и
общество.
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Какви предмети се изучават?

Разбира се, конкретните предмети, които се изучават,
зависят в голяма степен от конкретния език, който изучавате. Някои от най-универсалните дисциплини във висшите
училища са:
•• Фолклор
•• Лексикология
•• Увод в теория на литературата
•• Антична и средновековна литература
•• Фонетика и фонология
•• Морфология
•• Диалектология
•• Методика на обучението по съответния език.
Що се отнася до Педагогика, сред изучаваните дисциплини са:
•• Предучилищна/ Начална училищна педагогика
•• Мениджмънт на образованието
•• Методика на обучението
•• Работа с деца в риск
Специалността в чужбина

В чуждестранните университети двата потока – езиковедски и литературоведски, намират отражение в голямо
разнообразие на програми с профил в един от тези потоци,
за подготовката на по-тясно профилирани специалисти. Така
например могат да се изучават програми като Linguistics
and the English Language, English, English and Literature, English
Language with Creative Writing, English Language and Journalism
и още, и още, като английски може да бъде заменен с френски, немски, испански, италиански, японски и т.н.
Какво можете да работите с такова образование?

••
••
••
••
••
••

Учител/преподавател по съответния език
Педагог
Журналист
Редактор
Пиар специалист
Ауторсинг позиции в международни компании, изискващи
владеене на език (особено по-специфичен)
•• Педагогически съветник
•• Училищен медиатор

Международно образование - Бакалавърски програми 2022

Водещи университети в България
Класиране

Висше училище

Град

Резултат

1

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

София

61

2

Нов български университет

София

55

3

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Велико Търново

50

филология

педагогика
1

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

София

62

2

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Пловдив

53

2

Университет “Проф. д-р Асен Златаров“

Бургас

53

Водещи университети в чужбина
Класиране

Източник: Министерство на образованието и науката

Висше училище

Град

Резултат

филология
1

The University of Oxford

Великобритания

97.6

2

University of Cambridge

Великобритания

96.6

3

Harvard University

САЩ

96.2

педагогика
1

University College London

Великобритания

95.2

2

Harvard University

САЩ

90.8

3

University of Toronto

САЩ

90.5

Източник: QS World University Rankings 2021

Водещи университети в Европа
Класиране

Висше училище

Град

Резултат

филология
1

The University of Oxford

Великобритания

97.6

2

University of Cambridge

Великобритания

96.6

3

University of Edinburgh

Великобритания

90.3

1

University College London

Великобритания

95.2

2

University of Oxford

Великобритания

89.9

3

University of Cambridge

Великобритания

87.6

педагогика

Източник: QS World University Rankings 2021

Актуална информация на вашия образователен портал - www.StudyAbroad.bg
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специалност

Финанси
Какво означава
„финанси" ?

Когато става дума за финанси, най-общо казано се касае
за пари и тяхното управление.
Финансите служат за разпределение на бюджети с цел
задоволяване на определени
човешки потребности – от
ниво малка компания до ниво
държавен бюджет. Счетоводството и финансите са
практически специалности,
в които освен със задачи,
ще бъдете затрупани и от
солидна доза теория относно
различни икономически теории и финансови модели.
Особености
на специалността

Образование в сферата
на финансите е сериозно
начинание, но и една от найдобрите инвестиции за бъдещето. Ако интересите ви са
насочени към икономиката и
бизнеса, а работата с числа
и аналитичното мислене ви
се отдават, финансите са
подходящ избор на специалност за вас. Професионалната реализация може да поеме
в една или друга посока
– банка, застрахователна
компания, фондова борса.
Обучението по финанси
е тясно специализирано,
което значи само едно:
завършилите се учат да
бъдат експерти в една
конкретна сфера, за разлика
от други специалности
в същата област като
Бизнес администрацията,
например. Когато говорим
за счетоводство, е важно
програмите да се базират
на международните стан-
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дарти за обучение, особено ако се стремите към развитие
в международна компания или кариера в чужбина.
Какви предмети се изучават?

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Икономика
Математика
Счетоводство
Статистика
Иконометрия
Банкиране
Финансови пазари
Застраховане и осигуряване
Корпоративни финанси
Финансови инвестиции
Фондове
Данъчна политика

Специалността в чужбина

Великобритания и САЩ са страните с репутация на двата
глобални финансови центъра в света, а професионалните им
финансови институции определят международните счетоводни стандарти. Университетите в САЩ и Великобритания
създават стабилни връзки с индустрията, а студентите са
търсени специалисти от редица международни корпорации.
Разбира се, това не значи, че финанси трябва да се изучават
непременно там. Множество университети в Нидерландия,
Германия, Франция и Испания също предлагат качествени
програми в областта. Азиатското образование, особено в сферата на бизнеса и финансите, също не е за подценяване.
Процесът по кандидатстване в програмите по Финанси в
чуждестранните университети включва стандартния набор
от документи.
Какво можете да работите с такова образование?

•• Корпоративни финанси – разработване на финансовата
стратегия на дадена компания, приготвянето на финансови отчети, координация с външни одитори;
•• Търговски банки – кариерната реализация включва позиции
на банкови специалисти, кредитни инспектори и т.н.;
•• Инвестиционно банкиране – позициите в тази сфера са
свързани с посреднически услуги в търговията на акции,
облигации, ценни книжа и други финансови инструменти;
•• Инвестиционни фондове – позиции като финансов анализатор, търговец на финансови инструменти, мениджър
на портфолио и т.н.;
•• Счетоводство и одит – позиции на счетоводители и
одитори в специализирани външни компании;
•• Застрахователни и пенсионни дружества – управление
на активи във фондове.

Международно образование - Бакалавърски програми 2022

Водещи университети в България
Класиране Висше училище

Град

Резултат

1

София

67

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

2

Американски университет в България

Благоевград

64

3

Университет за национално и световно стопанство

София

63

4

Висше училище по застраховане и финанси

София

59

5

Нов български университет

София

54

Източник: Министерство на образованието и науката

Водещи университети в чужбина
Класиране

Висше училище

Държава

Резултат

1

Harvard University

САЩ

100

2

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

САЩ

94.3

3

Stanford University

САЩ

93.2

4

London School of Economics and Political Science

Великобритания

91.3

5

University of Oxford

Великобритания

90.4

Източник: QS World University Rankings 2021

Водещи университети в Европа
Класиране

Висше училище

Държава

Резултат

1

London School of Economics and Political Science

Великобритания

91.1

2

University of Oxford

Великобритания

90.4

3

University of Cambridge

Великобритания

88.6

4

London Business School

Великобритания

86.7

5

Bocconi University

Италия

84.5

Източник: QS World University Rankings 2021

Актуална информация на вашия образователен портал - www.StudyAbroad.bg
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Bachelor's degree
guide
2022

Коя държава да
избера?

Как да изберем държава

Как да изберем държава
Австрия

Германия

Срокове за кандидатстване
Периодът за кандидатстване и записване в
австрийските университети варира спрямо
институцията, но най-често е от юли до септември.
Селективните специалности може да изискват поранно подаване на документи за допускане до приемен
изпит.
Такси за обучение
Държавните университети в Австрия са безплатни.
Административната такса, която студентите
внасят в касата на университета, е по-скоро
символична (20 20 евро на семестър).
Разходи за живот
• Месечен наем – 300-400 евро;
• Храна и свободно време – 350 евро;
• Транспорт – 100 евро;
• ОБЩО: 1000-1200 евро.

Срокове за кандидатстване
15-и юли - краен срок за подаване на документи
за повечето специалности (за зимния семестър);
може да бъде удължен в някои институции заради
пандемията.
15-и юли – краен срок за прием в повечето програми,
стартиращи през летния семестър.
Такси за обучение
Европейските студенти не заплащат семестриални
такси по време на обучението. Административните
такси, които дължат, са в размер 120-500 евро.

Белгия

Дания

Срокове за кандидатстване
Крайният срок за изпращане на документите за
европейски студенти най-често е в началото на юни
месец.
Такси за обучение
Средно 906 евро на година (за бакалаври и магистри) в
държавните университети за европейски граждани.
Разходи за живот
• Месечен наем – 400–500 евро
(допълнително между 100 и 200 евро за сметки, ако
жилището е частно);
• Храна и свободно време – 300 евро;
• Транспорт – 50 евро;
• ОБЩО – 800-1000 евро.

Великобритания
Срокове за кандидатстване
Великобритания е страната с едно от най-ранните
кандидатствания. Официално 15-и януари е крайният
срок, в който се приемат документите за повечето
програми. За кандидатстване в Оксфорд и Кеймбридж,
както и за медицински програми крайният срок е 15.
октомври – почти година преди началото на първия
семестър.
Такси за обучение
Годишните такси за европейски студенти след
Brexit са най-често между 11 000 и 20 000 паунда за
бакалавърски програми. Най-евтините магистри
също са към 11 000 паунда, а най-скъпите могат да
достигнат цели 32 000 паунда.
Разходи за живот
• Месечен наем – 350 – 800 паунда (зависи от града);
• Храна и свободно време – 350 паунда;
• Транспорт – 100 паунда;
• ОБЩО – 800-1250 паунда според града.
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Разходи за живот
• Месечен наем – между 200 и 500 евро;
• Храна и свободно време – 300 евро;
• Транспорт – 50-100 евро;
• ОБЩО: 650-800 евро (според града).
Срокове за кандидатстване
15-и март е крайният срок за кандидатстване за
бакалавърска степен в Дания (важи за повечето
университети).
Такси за обучение
Европейските студенти са освободени от всички
такси по време на обучението си в държавните
университети в Дания.
Разходи за живот
• Месечен наем – 200-500 евро на месец;
• Храна и свободно време – 400 евро;
• Транспорт – 50 евро;
• ОБЩО: 800-1200 евро според града. Копенхаген е
значително по-скъп и животът там може да надвиши тази горна граница.

Испания
Срокове за кандидатстване
В повечето университети в Испания срокът за
подаване на документи за зимния семестър е към
средата на юли, като дотогава кандидатите трябва
да са изпратили дипломата си за акредитация –
процедура, която отнема 2-3 седмици. Непременно
проверете условията на институциите, от които
се интересувате, защото сроковете в някои от тях
могат да бъдат дори през януари.
Такси за обучение
В държавните университети таксите са от
порядъка на 750-2500 евро на година, а в частните
започват от 6000 евро и надхвърлят 10 000 евро.
Съществуват опции за стипендии.
Разходи за живот
• Месечен наем – 350–650 евро на месец;
• Храна и свободно време – 300–400 евро;
• Транспорт – 50-100 евро;
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Как да изберем държава

• ОБЩО: 700–1150 евро (спрямо града – в Мадрид и
Барселона животът е по-скъп).

Италия
Срокове за кандидатстване
От средата на април до средата на май:
студентите се свързват с италианското
посолство или консулство в родните си страни,
за да получат писмо за академична пригодност;
срокът за подаването на останалите документи
обикновено е между май и юли;
Август: учениците получават известие дали
са допуснати до избраната учебна програма и
точната дата за полагане на приемни изпити, ако
програмите са с ограничен брой места.
Септември: учениците полагат изпитите и
получават окончателен отговор дали са приети.
Такси за обучение
Таксите в Италия са средно около 850-1000 евро
на година в държавните университети, като
съществуват много опции за стипендии според
социалното и финансовото положение на кандидата.
Разходи за живот
• Месечен наем – 400-500 евро на месец;
• Храна и свободно време – 300-400 евро;
• Транспорт – 50 евро;
• ОБЩО: 900-1000 евро.

Франция
Срокове за кандидатстване
Във Франция няма стандартизирана система за
кандидатстване, затова и сроковете са различни
в зависимост от избрания университет, в който
кандидатствате директно. Най-често се падат в
периода между февруари и април.
Такси за обучение
Бакалавърските такси са между 170 и 380 евро за
повечето програми в държавните университети.
Медицинските и инженерските специалности са
малко по-скъпи – достигат около 620 евро на година.
Разходи за живот
• Месечен наем – 250-400 евро на месец;
• Храна и свободно време – 250-300 евро на месец;
• Транспорт – 100 евро;
• ОБЩО: 600–800 евро (изключение прави, разбира
се, Париж. Там разходите могат да надвишат
дори 1000 евро месечно).

Нидерландия
Срокове за кандидатстване
Крайните срокове за кандидатстване в
Нидерландия зависят от избрания университет.
Най-общо те започват от 1-ви април и продължават
до 1-ви май. Някои институции предлагат помощ
при настаняването, ако кандидатствате по-рано.
Такси за обучение
Годишната такса за бакалавърските програми е
2168 евро на година в държавните университети.
Само за първокурсници в бакалавърски програми

таксата е наполовина.
Разходи за живот
• Месечен наем – 300-400 евро;
• Храна и свободно време – 300–400 евро;
• Транспорт – 50-100 евро;
• ОБЩО: 700-1000 евро.

САЩ
Срокове за кандидатстване
Подаването на документи за университетите
в САЩ отнема време и изисква детайлно
планиране, започващо между 10 и 15 месеца
преди началото на учебната година. Кандидатстудентският портал Common App, използван
от повечето университети в страната, отваря
на 1-ви август предната година. Съществува
възможност да кандидатствате рано за
някои от най-престижните университети
(до началото на ноември) и следователно да
получите отговор в началото на декември.
Приемът обаче често е обвързващ – ако
сте сред успешните кандидати, трябва да
приемете мястото си. Затова е по-добре да
кандидатствате за т.нар. Regular decision,
чийто краен срок е към средата на януари.
Такси за обучение
Годишните такси за бакалавърски програми
започват от 8000 и могат да достигнат
до 80 000 долара.
Разходи за живот
Животът в САЩ е сред най-скъпите за
студентите. Разходите за настаняване
обикновено се включват към индивидуалната
оферта за следване в самия университет и
неговите общежития. Логично, в по-големите
градове и престижни университети ще са ви
необходими повече средства. Средно биха ви
били нужни около 1000-1200 долара на месец за
справяне с всички разходи.

Швейцария
Срокове за кандидатстване
В страната няма единна система за
кандидатстване в университети, затова
сроковете за подаване на документи са
различни за всяка институция.
Такси за обучение
В държавните университети (сред които и
престижният ETH Zurich) таксите са около
1200 до 8000 швейцарски франка на семестър.
Цените за обучение в частните институции
са сравними с американските – могат
да достигнат 45 000 швейцарски франка
годишно.
Разходи за живот
Швейцария е една от най-скъпите държави в
света, когато става дума за разходи за живот.
Студентите в Швейцария средно
отделят „скромните“ 1200 швейцарски франка
на месец.

България

България
Видове учебни заведения

Обща
информация
Българското висше образование традиционно винаги е
поддържало добро ниво. Към
края на епохата на комунизма
страната ни е избрана за
център на компютърната
индустрия в Източния блок.
Тогава български студенти
обират наред наградите
по съзтезания, свързани с
математика, информатика и
технологии. България предлага
доста възможности за бакалавърски програми - както в
държавните висши училища,
така и в частните.
Трябва да се отбележи, че
Законът в България осигурява
пълна автономност в дейността на институциите за
висше образование. Системата на висшето образование
организира обучение след завършено средно образование
за придобиване на следните
образователно-квалификационни степени:
Образователно-квалификационна степен „бакалавър",
за придобиването на която в
съответствие с учебния план
се изискват:
• не по-малко от 180 кредита
със срок на обучение не по-малък от три години - „професионален бакалавър по ...";
• не по-малко от 240 кредита
със срок на обучение не по-малък от 4 години - „бакалавър".
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Висшите училища в България са държавни и частни:
Университети - присъждат бакалавърска степен след 4-годишен срок на обучение.
Висши училища/колежи - границата между университет и
висше училище у нас понякога се размива, но по презумпция
вторите трябва да са по-тясно профилирани. Има възможност за придобиване на степен „бакалавър” или „професионален бакалавър”.

Език на обучение
Български език (основно) и английски

Документи за кандидатстване
••
••
••
••

формуляр за допускане до кандидат-студентски изпити
формуляр за кандидатстване
диплома за завършено средно образование
езиков сертификат (за програми, преподавани на чужд език).

Най-добър срок за кандидатстване
Най-добре е да кандидатствате в периода юни-юли в годината, в която започва обучението. Иначе българските университети имат практиката да обявяват 2-ри, 3-ти и допълнителни приеми за попълване на незаетите места. Това е добра
възможност за некласираните, но местата в най-търсените
специалности обикновено свършват доста по-рано.

Как е организирано обучението
Академичната година започва през октомври, завършва през
юни и се дели на 2 семестъра. Всеки от тях приключва с изпитна сесия, в която кандидатите трябва да демонстрират
знанията си, получени през семестъра.

Стипендии	
В България можете да кандидатствате за два вида стипендии: държавни, които се отпускат чрез бюджета на висшето
учебно заведение, и европейски стипендии и награди. И двете
се присъждат по успех, който е различен за всяка специалност, а за наградите трябва да сте участвали в конференции, състезания или да имате научна публикация.

Такса за образование
Университетите сами определят размера на таксите. В държавните висши училища те най-общо са от 500 до около 2000 лв.
(за медицински специалности) на година. В частните университети таксите започват от 1000 лева за семестър.
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Разходи за живот
В градовете с големи концентрации на студенти е нужно да
разполагате с минимум 600 лв. за воденето на самостоятелен
студентски живот с общежитие, храна, транспорт и учебни
пособия. Ако трябва да плащате наем за квартира, разходите
ви се повишават значително. И все пак, много зависи дали ще
учите и живеете в столицата или в по-малък град. Тогава и
разходите за живот са различни.

Работа	
Студентите имат право на работа
без каквито и да е ограничения.

Възпитаниците на АУБ се отличават с едни от най-високите
осигурителни доходи след завършването си, както и с ниско,
пренебрежимо ниво на безработица.
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България

CITY College, University of York
Europe Campus и Нов Български
Университет

Kонтакти:
Представители за България
Десислава Пенчева
bulgaria1@york.citycollege.eu
02 961 62 63, 0888 43 57 50
София 1404, кв. „Стрелбище”
ул. „Твърдишки проход” № 23,
ет. 9, офис 34
Тихомир Тихомиров
ttihomirov@york.citycollege.eu
0884 59 29 04, 02/ 40 15 818
София 1618, ж.к. „Овча Купел”,
бул. „Монтевидео” № 21
www.york.citycollege.eu

Специалности:
Бизнес, счетоводство и
финанси
Бизнес мениджмънт
Бизнес маркетинг
Бизнес туризъм и
хотелиерство

Йорк е шест пъти
носител на наградата
на Queen’s Anniversary
за научни
изследвания
Член е на Световната мрежа на
университетите - група от
19 изследователски университета от цял свят.
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CITY College, University of York Europe Campus е част от общността на University of York, един от водещите британски университети в Европа. Тази европейска база е уникална международна
институция със седалище в Гърция, но със сателитни дейности
в 8 държави и е широко призната в целия регион със своите
академични постижения. Интересни умове, вдъхновяващо
преподаване, новаторски изследвания, глобална амбиция, местна
ангажираност и социална цел са основите, които оформят
университета.
Университетът в Йорк, в партньорство с Нов български университет, предлага на младите българи уникална възможност за получаване на британска диплома и обучение в модерна академична
среда, без да се налага да напускат дома си.

Съвършенство в преподаването
Университетът в Йорк получи златна награда за „Изключително
преподаване, обучение и резултати на студенти“. Университетът в Йорк притежава награда Gold Teaching Excellence
Framework, показваща, че се осигурява постоянно отлично преподаване, обучение и резултати за студентите.

Съвършенство в научните изследвания
Университетът в Йорк е класиран на 14-о място като цяло и на
10-о място за своите научни изследвания в класацията на Times
Higher Education на Research Excellence Framework 2014.

Акредитации
Privy Council, Institution of Engineering and Technology (IET), British
Accreditation Council (BAC), Association of MBAs (AMBA), Chartered
Management Institute (CMI),British Computer Society (BCS), National
Academic Recognition Information Centre (NARIC)

Класиране на университетa в Йорк
във Великобритания
No 16 - The Guardian 2021
No 20 - The Times and Sunday Times Good University Guide 2021
No 22 - The Complete University Guide 2021
No 16 - Times Higher Education (THE) 2021
No 3 in the Golden Age Universities (университети,
създадени преди 50-80 години) - Times Higher Education (THE) 2020

Класиране на университетa в Йорк
в световните класации
No 169 - от 1500 световни университета в списъка
Times Higher Education (THE) 2022
No 151 - от 5500 световни университета в списъка - QS 2022
No 12 - в класацията Golden Age Universities (университети,
създадени преди 50-80 години) - Times Higher Education (THE) 2021
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Изисквания за прием	
Езикови тестове - TOEFL/ IELTS/ CAE
или други приравнени изпити
Българска или друга диплома за средно образование, или
IB/А-Level диплома, Duolingo English Test.

Документи за кандидатстване
Формуляр за кандидатстване
Диплома за средно образование
Език, на който се представят документите за
кандидатстване - английски

4 програми с обучение на
английски език

английски език на обучение
8 семестъра продължителност

на обучението:
• I и II година - София
• III година - Солун
• IV - София

септември/януари

Крайни срокове

начало на учебната година

Есенен/зимен семестър:

ранен прием - 31 март
редовен прием - 31 август

статистика 2020/2021

1200 студенти общо

Финансови условия (годишно)
Такса регистрация		
Такса за обучение		
			
			
			

Бакалавърски
програми

100 евро
6640 евро - I учебна година
6640 евро - II учебна година
6640 евро - III учебна година
2800 евро - IV учебна година

Финансова подкрепа
Стипендии
Студентски кредити - възможно финансиране чрез
студентски кредит на 100% от таксата
Работа в университета.

40% международни студенти
150 студенти от България
Студентски услуги
Кариерен център
Консултант за чуждестранни
студенти
Академичен консултативен
център
Възможности за стажове
Спортни съоръжения

Актуална информация на вашия образователен портал - www.StudyAbroad.bg
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Австрия

Австрия
Видове учебни заведения
Професионални висши училища (Fachhochschulen) – 24 институции предлагат обучение основно в областта на технологиите, бизнеса и туризма.
Университети (вкл. 6 по изкуствата) – 21 държавни и 13 частни научноизследователски институции.

Език на обучение
Немски език* (основно) и английски език

Обща
информация
В Австрия има над 80
акредитирани висши
учебни заведения,
предлагащи над 2500
програми както на немски, така и на английски
език, а цената на образованието е изключително достъпна - ниска
семестриална такса
в държавните университети. Докато обаче
за частните университети цената варира и
може да е по-висока.
А какво можем да кажем
за столицата Виена?
Тя е най-предпочитана
сред студентите и е
обявена за най-добър
град за живот 10 поредни години.
Студенти от целия
свят искат да учат във
Виена и заради централната локация, която
предоставя многобройни удобни възможности
за пътуване, богато
културно и историческо
наследство.
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* Ако не знаеш немски, можеш да запишеш подготвителен курс
за 1 или 2 семестъра. Хиляди международни студенти посещават
такива курсове и след това успешно започват обучението си в
Австрия.

Документи за кандидатстване

•• диплома за средно образование – нотариално заверено
копие, официален превод на немски език, легализация и
апостил;
•• сертификат за владеене на немски (Test DaF, telc C1
Hochschule, DSD II, DSH и ÖSD) и/или английски език (TOEFL,
IELTS, Cambridge ESOL).
Някои университети може да изискват и полагането на
допълнителни изпити.

Най-добър срок за кандидатстване
В Австрия се провеждат два приема. Последните възможни
дати за тях са съответно - 1-ви ноември за зимния и 1-ви
февруари за летния, но ви препоръчваме да сте готови с
документите си около 2 месеца по-рано.

Как е организирано обучението
Зимният семестър започва традиционно на 1-ви октомври, а
летният на 1-ви март. Първият е с продължителност 4 месеца – от 1-ви октомври до 30-и януари, последван от изпитна
сесия, а вторият е от 1-ви март до 30-и септември – включително с изпитите.

Стипендии
Възможности за стипендии определено има. Препоръчваме
ви да прегледате сайта www.grants.at за най-пълна информация
относно възможностите за финансиране на образованието
ви в Австрия.

Такса за образование
В държавните висши учебни заведения образованието е безплатно. Единственото, което трябва да заплатите, е такса за
административно обслужване. Тя е символична, като най-често
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Австрия
варира от порядъка на 50 до 200
евро на семестър. В частните
учебни заведения таксите са доста
по-сериозни. Образованието там
ще ви излезе от порядъка на 500012 000 eвро на семестър.

Разходи за живот
Препоръчително е да разполагате с
поне 1000-1200 евро на месец, от които:
•• 250 евро за храна
•• 300-400 евро квартира
•• 300-400 евро за пътувания и други
разходи.

ПОЛЕЗНИ САЙТОВЕ
www.studyinaustria.at
www.studienwahl.at
www.oeh.ac.at
www.housing.oead.at
www.grants.at

Работа
В Австрия може да работите с разрешително от Arbeitsmarktservice (АМS), за
получаването на което отговаря работодателят. Това не важи за работа в
рамките на изследователски програми
и такива на Европейския съюз
като „Еразъм”, или работа,
свързана с преподаване или
лабораторни изследвания.

1

Ниски такси - По принцип образованието в Австрия на
доста места е безплатно, като се изисква да се плащат само административни такси, които са ниски.
Всеки университет има различна такса, но средно е към 200
евро. Заплаща се в Австрия само стойността на студентската карта - около 20 евро.

ПРИЧИНИ ЗАЩО
ДА УЧИМ В
АВСТРИЯ

2

Финансиране - Има всякакъв вид държавни субсидии. Те
покриват административните такси, както и лични
разходки като транспорт, жилище и храна. Най-хубавото е, че може да се даде безвъзмездно субсидията, ако завършите с отличен. Ако не завършите с отличен, заплащате
50% от таксата.

3
4

Срокове - Сроковете са доста широки и приемът на
документи става почти до последно - около юли месец.

Ниски разходи - Хубавото е, че доста от университетите са разположени в по-малки градове, а не само
във Виена. Това позволява да имате по-нисък разход на
живот, както и по-евтини пътни - на някои места може да
ходите пеша или с колело. Разбира се, квартирите също са
доста по-ниски като цена.

5

Високо качество на образование - Университетите са
на световно ниво. Няма две мнения, така че е хубаво
да се възползвате.

Актуална информация на вашия образователен портал - www.StudyAbroad.bg
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Белгия

Белгия
Видове учебни заведения
Университети (universiteit; université)
Политехнически/Професионални висши училища (hogeschool; haute école)

Език на обучение
Английски език, френски език, нидерландски език, немски език.

Обща
информация
Белгия се намира в сърцето на Европа. Като кръстопът на Европа, Белгия е
известна с мултикултура
и приветливо отношение
към чуждестранните
студенти.
Белгийските институти
за висше образование се
признават в целия свят,
както от бизнеса, така
и от научните среди за
тяхното високо качество.
Белгия е с високо качество
на живот, ниски такси за
обучение, отлична здравна
грижа и стабилна обществена транспортна мрежа.
Белгийските образователни стандарти са много
високи във всички райони
на страната. Университетското образование е
отговорност на френската и фламандската общности. Сред по-големите
белгийски университети
два са държавни: Университетът в Лиеж – с преподаване на френски език
и университетът в Гент с
преподаване на холандски
език.
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Документи за кандидатстване
За да кандидатствате в различните части на Белгия, трябва
да притежавате различни документи. Във френскоезична
Валония трябва да представите:
•• сертификат за владеене на френски език DALF;
•• сертификат за английски език (ако програмата е на английски);
•• диплома за средно образование (или академична справка),
преведена на френски език;
•• молба за признаване на образованието към Министерството на образованието на Валония и Брюксел.
Във Фландрия се говори доста повече английски и няма да ви
се налага да държите изпит по нидерландски език. Но все пак
ще ви трябва:
•• диплома (или академична справка), преведена на английски
и/или нидерландски език;
•• сертификат за английски език (например - TOEFL, CAE, CPE).

Най-добър срок за кандидатстване
Документи за кандидатстване се подават най-късно до
1-ви май. Препоръчително е да сте готови поне два-три
месеца по-рано, за да имате време за реакция при евентуален
проблем.

Как е организирано обучението
Обучението за повечето бакалавърски програми се провежда
в рамките на 3 години. Годишно има два семестъра – зимен и
летен.

Стипендии	
Изчерпателна информация можете да получите от сайта
www.studyinbelgium.be/en.
Възможности има както от висшите училища, така и по
линия на правителствени програми.

Такса за образование
Във Валония и столицата Брюксел има фиксирани такси за
държавните висши училища – 835 евро. Тези цени важат за
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всички кандидат-студенти,
идващи от страни-членки на
Европейския съюз. Университетите във Фландрия формират таксите си по различен
начин: на базата на кредитите. Един кредит може да
струва от 1,70 до 9,30 евро.
Освен това има и регистрационна такса от 61,90 евро.
В немската автономия на
изток средната такса за
обучение е 425 евро.

Разходи за живот

ПОЛЕЗНИ САЙТОВЕ

Препоръчително е да предвидите поне 800-1000 евро, ако
смятате да следвате в Белгия. От тях: 400-500 евро за
наем и сметки, в зависимост
от града, около 300 за храна,
най-малко 100 за учебници,
транспорт и допълнителни
джобни пари.

www.studyinbelgium.be/en
www.belgium.be/en
www.studyinflanders.be

1
2
3
4
5

Белгия се намира в сърцето на Европа.

ПРИЧИНИ
ЗАЩО ДА УЧИМ
В БЕЛГИЯ

Белгия е известна с мултикултура и приветливо
отношение към чуждестранните студенти.
Белгийските институти за висше образование се
признават в целия свят, както от бизнеса, така и от
научните, среди за тяхното високо качество.

Белгия е с високо качество на живот, ниски такси за
обучение, отлична здравна грижа и стабилна обществена транспортна мрежа.

В страната английският език става все по-популярен
като средство за комуникация между различните
народности. Последното проучване на Евробарометър показва, че над 60 процента от белгийците говорят и
езика на Шекспир.

Великобритания

Великобритания

Обща
информация
Много хора мечтаят да
учат във Великобритания.
Това е великолепен начин
да подобрите перспективите си за бъдещето
и същевременно да се
потопите в нова културна
среда, да срещнете хора
от цял свят и да подобрите езиковите си умения.
В Обединеното кралство
има университети, които
системно се нареждат
сред най-добрите в света,
като предлагат огромно
разнообразие от международно признати академични степени и специалности. Независимо какво
искате да учите там ще
намерите университет,
който го предлага – от
архитектура до зоология.
Вероятно затова чуждестранните студенти в
Обединеното кралство са
близо половин милион.
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Видове учебни заведения
Университети
Изследователски институции, сред които са и най-големите и
престижни висши училища на Острова. Издават бакалавърска
диплома след 3-годишен срок на обучение, но все по-популярни
стават и директни магистърски програми, които отнемат
4 години.
Колежи
Колежите често са асоциирани към някой от университетите на Острова, макар да имат право да издават дипломи. Можете да завършите като бакалавър или професионален бакалавър, като се предлагат и двугодишни
програми.

Език на обучение
Aнглийски език (основно), немски, френски.

Документи за кандидатстване

•• UCAS формуляр (UCAS – централизираната електронна
система за кандидатстване в университети и колежи
(www.ucas.ac.uk), попълнен онлайн в системата преведена и
легализирана академична справка/диплома за средно образование с оценките към момента на кандидатстване
•• препоръки
•• мотивационно писмо
•• сертификат за владеене на английски език - IELTS, CAE,
TOEFL
•• в някои университети и за някои специалности може да
се изискат резултати от положени тестове като МСАТ,
ВМАТ, LNAT и др. (виж на www.ucas.ac.uk)
•• такса за кандидатстване – 20 паунда за 1 специалност и
25 паунда за няколко специалности.
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Най-добър срок за кандидатстване

Разходи за живот

До 15-и октомври – в UCAS трябва да са пристигнали
кандидатурите за специалностите медицина, стоматология, ветеринарна медицина и ветеринарни науки, както
и за всички специалности в университетите Оксфорд и
Кеймбридж.

Великобритания е страна на големи контрасти в това отношение – ако живеете в центъра на
Лондон, трябва да се приготвите за разходи над 1000 британски
лири. В други части на страната
може да се справите и с около
500 лири. В това число включваме
наем, сметки, храна, учебни пособия и малко развлечения.

До 15-и януари - в UCAS трябва да са пристигнали кандидатурите за всички университети и специалности
(с изключение на описаните по-горе и за специалностите изкуства и дизайн, за които се кандидатства
по-късно).
До 24-ти март - в UCAS трябва да са пристигнали кандидатурите за специалностите изкуства и дизайн.
Има университети, които приемат документи за кандидатстване директно, но най-вече за обучение от пролетния семестър, който започва през януари.

Как е организирано обучението
Учебната година има два семестъра. Зимният семестър
започва през септември/октомври и приключва през
януари. От януари, съответно, започва пролетният
семестър. Във Великобритания има т.нар. „Exam week”,
но това не е точен аналог на характерното за България
ударно учене - „сесия”.
Оценяването се провежда и през семестъра под формата на доклади, презентации и т.н. С други думи, студентите трябва да „поддържат форма” през цялата година.

Ориентировъчни цени във Великобритания:
•• седмично пазаруване в супермаркет с основни храни и
домашни принадлежности 40 британски лири;
•• хранене в пъб –
20 британски лири;
•• хранене в ресторант 20–30 британски лири;
•• билет за кино –
10-12 британски лири;
•• билет за градски транспорт –
2 британски лири.
За повече информация:
•• Англия: www.direct.gov.uk
•• Уелс:
www.studentfinancewales.co.uk

Актуална информация на вашия образователен портал - www.StudyAbroad.bg
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Великобритания

Условия след Брекзит
Българите, които започват висшето си образование в
британски университет, вече се сблъксват с високите
такси. Също така напомняме, че няма как да се разчита на
изгодни студентски заеми.
В момента таксата за една академична година за бакалавърска степен е 9250 паунда. Студентите от ЕС изгубиха
правото да плащат колкото английските си колеги от
21 август 2021 г. заради Брекзит.
Въпреки уверенията, че се обмисля европейските студенти да получат някакво намаление, представители на
местните вузове смятат, че това няма как да се случи,
защото ще бъде несправедливо спрямо другите чужденци в
университетите им.

Визи
Както знаете, ще трябва да кандидатствате за студентска виза, в случай, че вашето обучение продължава повече
от шест месеца. Необходимо е да кандидатствате и да
получите одобрение преди пристигането си в Обединеното кралство. Заплаща се такса за кандидатстване (348
британски лири за студенти) и трябва да разполагате с
валиден паспорт или друг валиден документ за пътуване.
Кандидатстването може да се направи чрез приложение
за мобилни устройства. Ако нямате достъп до него или
нямате паспорт с биометрични данни, трябва да кандидатствате чрез съответния център за издаване на визи
във вашата страна. Заплаща се и такса Immigration Health
Surcharge, което ви позволява достъп до услугите на британското национално здравеопазване. Студентите могат
да се възползват от 25 процента намаление на тази такса,
така че годишната такса за притежателите на студентска виза е 470 британски лири. Кандидатстването за
студентска виза може да се случи до шест месеца преди
началото на обучението.
Визата ше бъде по-скоро сигурност, че ще издържиш финансово на живота във Великобритания. Затова страната
отваря по-рано визовата система за чужди студенти,
които искат да започнат да следват в британски университет от следващата есен. Целта е студентите да имат
поне половин година да осигурят пари за такси, за издръжка, сертификат за владеене на английски език и покана
от университет. Това са задължителните условия, за да
съберете необходимите 70 точки за студентска визка.
Иначе един български кандидат-студент ще трябва да
разполага минимум 25 хил. паунда годишно или около 55
хил. лева. По-голямата част от тях ще отидат за такса
за следване, а останалите са за издръжка. В момента
родните студенти на Острова влизат безвизово и дори не
68
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трябва да представят налични
средства, ако бъдат одобрени
за изгоден студентски заем.
Те плащат 9250 паунда такса,
колкото и английските им
колеги. Заради излизането на
Великобритания от ЕС от януари обаче те ще изгубят това
право. Ще плащат значително
по-високи такси, които се очертават да бъдат между 16 000 и
23 000 паунда.

Заеми
Стопроцентовото безлихвено
финансиране при досегашните
условия е потвърдено и за тази
учебна година. Който е започнал
тази година със своето обучение в Обединеното кралство,
ще може да се възползва от
това.
Някои вузове вече започнаха да
правят собствени оферти. Например университетът в Есекс
предлага за българи стипендия
от 5000 паунда за покриване на
част от таксата и още 2000
паунда за издръжка.

Полезни сайтове
www.ucas.com
www.study-uk.britishcouncil.org
www.ucas.tv
www.britishcouncil.org
www.thecompleteuniversityguide.co.uk

2

топ

Образованието е с традиции. Както знаем, Оксфорд
е най-старият университет в англоезичния свят.
Твърди се, че преподавателската дейност започва
още през далечната 1096 г. Друг университет –
Кеймбридж, пък е създаден през 1209 г., което го прави
четвъртият най-стар университет в света.

факта за
великобритания

3
4

Във Великобритания всеки студент може да работи
до 20 часа седмично по време на семестъра. Гъвкавото работно време е на почит в страната. Това
ще ви позволи да си докарвате пари докато учите.
Великобритания е перфектното място за живот,
ако си студент. Без значение дали си в Англия, Шотландия, Ирландия или Уелс, сигурно е, че ще попаднете сред общество, богато на разнообразна култура, езици
и вероизповедания. Кухнята също не е за подценяване, а
транспортните връзки са едни от най-добрите в Европа.

1

Едни от най-добрите университети в света са във
Великобритания. Когато погледнете световните класации, на
челните места винаги ще видите
учебни заведения от Обединеното
кралство.

5

Най-често студентите живеят в кампуси с други
хора от различни националности. Това ще ви помогне да изградите отношения с хора от различни
държави. Тъй като живеете само със студенти, забавленията също не са за изпускане. Какво по-хубаво от това
да живееш с млади хора, които биха желали, като вас, да
разпуснат от натоварените лекции?

Великобритания

Middlesex University
London
Kонтакти:
Admissions Office
The Burroughs,
London, NW4 4BT
UK Code is +44
(0)20 8411 5555
enquiries@mdx.ac.uk
www.mdx.ac.uk/bulgaria

СПЕЦИАЛНОСТИ:
BSc (Hons) Accounting &
Finance
BSc (Hons) Business
Management
BA/BSc (Hons) Economics
BSc (Hons) International
Business
BA (Hons) Marketing
BA (Hons) International
Tourism Management
BEng (Hons) Computer
Systems Engineering
BSc (Hons)Architectural
Technology
BSc (Hons) Computer
Science
BSc (Hons) Design
Engineering
BSc (Hons) Electronic
Engineering
BA (Hons) Journalism and
Digital Media
BA (Hons) Film
BSc (Hons) Neuroscience
BSc (Hons) Photography
BSc (Hons) Illustration
BSc (Hons) Criminology &
Sociology
BSc (Hons) Digital Media
BSc (Hons) Psychology
LLB Law
BA (Hons) International
Politics
BSc (Hons) Sport and
Exercise Science
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Лондонският университет Middlesex е създаден през
1882 г. и оттогава се е превърнал в един от най-прогресивните университети във Великобритания със студенти от
над 140 държави, избрали да учат в него. През 2017 г. престижната класация за висше образование на Times класира
Middlesex в списъка си с Топ 200 на най-добрите международни университети в света. Middlesex предоставя разнообразна среда, която ви позволява да изживявате култури, да
общувате и да изграждате глобални мрежи.
Middlesex е университет, разположен в Хендън, близо до централен Лондон. Инвестирахме над 200 милиона британски
лири, за да осигурим изключителни съоръжения за обучение,
включително модерни лаборатории и денонощна библиотека
с над 1000 учебни пространства. Добавихме и впечатляващи пространства, където можете да хапнете, да пийнете
и да се отпуснете с приятели.
Извън класната стая учениците също се възползват от
прекрасен социален живот. Студентският съюз предлага
богат избор от общества и клубове. Форумът в кампуса на
Хендън е дом на места за забавление и кафенета, както и
модерен фитнес център.
Университетът Middlesex предлага няколко общежития за
пребиваване на студентите - всички разположени в близост
до кампуса. На чуждестранните студенти се гарантира
стая за първата година на обучение.
Можете да се чувствате уверени в избора си за обучение
в Middlesex, тъй като предизвикваме нашите студенти
да бъдат амбициозни в целите си и да постигнат върхови
постижения в бъдещата си кариера. Очакваме ви!

Акредитация
Можете да разгледате на www.mdx.ac.uk/courses

КласАЦИИ
•
•
•
•
•

Най-модерен университет в Лондон, който предлага
разнообразие от програми (източник: The Sunday Times
Good University Guide 2016);
Middlesex е сред 150-те най-млади университета в света (източник: Times Higher Education 2016);
Топ модерен университет във Великобритания в класацията на Times Higher Young University (2019);
Университетът Middlesex бе включен в списъка за изключителни студентски услуги (Times Higher Education
Awards)
Над 90% от изследванията на университета Middlesex
са международно признати (REF, 2014).

Международно образование - Бакалавърски програми 2022

Изисквания за прием
•Приемат се сертификатите IELTS, Pearson Test,
TOEFL, Cambridge English Test, както и други. Вижте
ги на www.mdx.ac.uk/bulgaria.
•Диплома за средно образование
•Апликационна форма
•Препоръки

редовен прием - октомври до август

Финансови условия (годишно)
Общежития		
Други
		
Книги
Транспорт		
Храна			
Здравна застраховка

Английски език на

преподаване

3 години обучение (бакалавърски
програми)

октомври начало на учебната
година

май край на учебната година

КРАЙНИ СРОКОВЕ

Валута			
Такса			

Бакалавърски
програми

паунд (GBP)
14 000
от 130 на седмица

90-140 на седмица
20 на месец
около 20 на седмица
140-200 на месец
National Health Service

Финансова подкрепа
Стипендии от 3000 до 5000 паунда
Студентски заем
Финансова помощ
Работа в кампуса

статистика 2020/2021

25 000 студенти
25% международни
студенти

51 български студенти
Студентски услуги
Кариерен център
Съветник на
международните студенти
Академичен център
Възможности за стаж
Възможности за обучение
в чужбина
Спортна база

Актуална информация на вашия образователен портал - www.StudyAbroad.bg
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Великобритания

Falmouth University
Контакти :
Adriane Marriott-Mills
Регионален мениджър за Европа
Woodlane, Falmouth
TR11 4RH
Великобритания
Adriane.marriottmills@falmouth.ac.uk
www.falmouth.ac.uk
Instagram: @falmouthuni
Facebook: @falmouthuni
www.falmouth.ac.uk
futurestudies@falmouth.ac.uk

Специалности:
Business
Management
Entrepreneurship
Digital Marketing
Events Management
Tourism Management
Festival Management
Fashion Marketing
Computer Science
Advertising
Marketing Communications
Creative Writing
Journalism
Graphic Design
Architecture
Film
Animation
Visual Effect
Music
Musical Theatre
Dance
Photography
Acting
Technical Theatre
Interior Design
Textile Design
Fashion Design
Product Design
Games
Esports
Robotics
Fine Art
Illustration
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Повече от 100 години университетът Falmouth е център за
креативно мислене и дизайнерски иновации. Университетът се
намира в Корнуол, Обединеното кралство и редовно е избиран
за едно от най-добрите места за живеене в Югозападна Англия.
Градът е оживена и приветлива общност и университетът е
дом на повече от 5500 студенти. Кампусите са места, където
хората работят заедно в различни дисциплини и отдели, за да
създават вълнуващи нови идеи, проекти, продукти и решения.
Студентският съюз предлага повече от 100 клуба, общества
и възможности за участие в доброволчество, спорт и хобита
както в кампуса, така и с местни групи. Университетът има история от над 120 години, но е насочен към бъдещето и разполага
със съоръжения от световна класа и персонал, свързан с индустрията, което означава, че е начело на творческите индустрии.
Студентите получават истински практически опит, докато
учат. С акцент върху въздействието и иновациите, студентите,
възпитаниците и служителите на Falmouth създават вълнуващи
неща, печелят награди и изграждат свой собствен бизнес. С над
60 бакалавърски и 20 следдипломни степени има по нещо за всеки.
Във Falmouth студентите работят в различни дисциплини и катедри с хора с единомислие. Те си сътрудничат, за да разработят
нови начини на мислене, създаване, комуникация и проектиране
на нови продукти и услуги. Всеки един от нашите курсове може
да доведе до переспективни кариери в творческите индустрии.
Университетът е фокусиран върху света на бъдещето, където
творчеството се е превърнало в единствената по-ценена стока.
В университета Falmouth приветстваме студенти от цял свят.
През септември 2022 г. към нас ще се присъединят студенти
от повече от 30 страни. Ние предлагаме услуги като посрещане
на летище Хийтроу, гарантирано настаняване за чуждестранни
студенти, помощ с английски език и постоянна подкрепа за всички международни студенти, за да им помогнем да се установят,
да създадат приятелства, които продължават цял живот и да
започнат страхотни кариери в края на обучението си.
За да научите повече за нашите курсове, кампуси, изисквания за
влизане и процедури за кандидатстване, посетете
falmouth.ac.uk/study/international.
Защо не се запишете за един от нашите виртуални дни на
отворени врати, виртуални обиколки или информационни сесии?
Направете го на falmouth.ac.uk/study/international/#virtual-events
Ако искате да говорите с настоящ студент, отидете на
falmouth.ac.uk/ask-a-student. За всички общи запитвания отидете
на futurestudies@falmouth.ac.uk.

Акредитации
Chartered Institute of Marketing (CIM), Architects Registration Board
(ARB), Teaching Excellence Framework (TEF), Chartered Institute for IT
(BCS), Royal Institute of British Architects (RIBA), A Greener Festival (AGF),
International Association of Cinema, Audiovisual and Media Schools
(CILECT), ScreenSkills

Международно образование - Бакалавърски програми 2022

Класации
Вторият най-безопасен университет в Англия и Уелс (Пълното ръководство на университета, 2020 г.).
Топ 19 от университетите в света (Edurank, 2021).
1-во място в Обединеното кралство за завършили, които започват или управляват собствен бизнес (Capital on Tap, 2021).
3-то място в Обединеното кралство за перспективи за
дипломиране по маркетинг (Complete University Guide, 2021)
3-то място в Обединеното кралство за удовлетвореност на
студентите от бизнеса и управлението (Complete University
Guide, 2021)

Изисквания за прием
Минимален среден общ резултат от 5 в Дипломата за Средно
образование или Диплома за Средно опециално образование.
или Минимален общ резултат от 70% в европейска бакалавърска
степен или IB диплома или IB сертификат с минимум 24 точки.

Документи за кандидатстване
Минимум 5 на матура по английски език и минимален резултат от 5,5 по английски език, плюс издържан устен тест,
провеждан онлайн от Falmouth University.
Формуляр за кандидатстване за UCAS или директно заявление от университета.
Препоръка.
Портфолио, представяне или творческо представяне за
всички курсове – може да се направи онлайн.
Кандидатствайте чрез UCAS, агент или директно.

Бакалавърски
програми 2021/2022

3696 студенти общо
343 международни студенти
47 български студенти
английски език на обучение
6 семестъра продължителност на
обучението

септември - начало на учебната

Крайни срокове
Юли 2022 г. (преди започването на съответната бакалавърска програма)

година (обикновено третата седмица)

април/ май или май/ юни –
край на учебната година (в зависимост
от оценките и курса)

Финансови условия
Валута
британски паунд
Такса за обучение
17 640 годишно
Общежитие
от 116 на седмица
Учебници	Цената варира, в зависимост от
специалността
Транспорт
от 1.60 на пътуване за местни
автобуси

Студентски услуги
Академична подкрепа
Помощ с английския
Лекарски услуги в кампуса
Работни места

Финансова подкрепа

Спортни съоръжения

Предлагат се международни студентски стипендии
(ограничени)
Работа на непълно работно време

Студентски общежития
Клубове, отбори и общества
Кариерни съвети

Актуална информация на вашия образователен портал - www.StudyAbroad.bg
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Германия

Германия
Видове учебни заведения
Институциите за висше образование в Германия са 3 вида:
•• Университети (Universitat)
•• Професионални висши училища (Fachhochschule)
•• Колежи

Обща
информация
Висшето образование в
страната е с дългогодишни традиции. Най-старият
университет в Германия, Хайделберг, е създаден още през
1386 г. Освен с традициите си,
образованието в Германия се
слави със свобода на избора,
що се отнася до специалностите и образователните програми. В повечето
университети студентите
могат сами да съставят
програмата си. Университетите предлагат и разнообразни
възможности за съчетаване
на изследователска работа
със стажове, с цел осъществяване на по-добра връзка между
теория и практика.
Повечето университети и
колежи в Германия са държавни, т.е. те са финансирани от
Федералното правителство.
Някои също са финансирани
от Протестантската и
Католическата църква. В допълнение на тези субсидирани
институции, сега има повече
от 80 частни университета
и колежа, които предоставят
официално признати степени.
Мнозинство са специализираните университети.
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Език на обучение
Немски (основно) и английски

Документи за кандидатстване
Има два варианта за кандидатстване в Германия. Единият е
централизиран, през системата Uni-assist. Tази система в известен смисъл е немският еквивалент на британската UCAS.
Там се проверяват всички документи на кандидатите и се
препращат към университетите. Важно е да отбележим, че
Uni-аssist няма отношение към окончателното решение за
прием.
Вторият вариант е директно кандидатстване във висшето
училище. Макар повечето висши училища вече да работят с
Uni-assist, има и такава опция на много места. В този случай
си спестявате таксата от 75 евро на централизираната
система.
Стандартният пакет включва:
•• диплома за средно образование – нотариално заверено
копие, превод и легализация, апостил и заверка в немското
посолство
•• сертификат за владеене на немски език - Test DaF, telc C1
Hochschule, DSD II или DSH.

Най-добър срок за кандидатстване
Обичайно е до средата на месец юли, но е възможно и да е
по-рано.
В някои случаи се налага документи да се изпращат още през
април, като вместо диплома за завършено средно образование се включва академична справка, а преведената и легализирана диплома се изпраща по-късно.

Как е организирано обучението
Учебната година се състои от 2 семестъра – зимен и летен.
Учебната година започва през октомври.

Международно образование - Бакалавърски програми 2022

Разходи за живот
Германия е федерална република
с много големи различия в стандарта на живот в различните
провинции. Това е причината
разходите за живот да варират
в много широк интервал.

Стипендии
Може би най-популярната стипендиантска програма е тази
на Германската служба за академичен обмен (DAAD). Всяка
година програмата е една и съща и всеки, който се интересува, може да разчита, че и другата година ще има подобни
стипендии. DAAD отпуска около сто стипендии за българи.
Разбира се, има различни изисквания към кандидатите - в
зависимост от типа стипендия, за която кандидатстват.
Пълната стипендия е 750 евро месечно. Повече информация
за нея можете да намерите на www.daad.de.
Освен тях има близо 2200 организации в Германия, които се
занимават с подпомагане на студенти. Да си намериш стипендия е начинание, което отнема доста време. Много полезни в това отношение са търсачки като mystipendium.de.

Такса за образование
Семестриални такси в Германия няма. Това не означава,
че обучението ви ще е напълно безплатно – ще трябва да
заплатите такса за административно обслужване, която
възлиза от 70 евро до 350 евро на семестър (в зависимост
от университета).
Тези такси включват т.нар. „семестриален билет”, който в
повечето провинции ви дава право да ползвате безплатно
обществения транспорт през целия семестър, карта за
библиотеката и други услуги в рамките на кампуса и извън
него. В частните висши училища такси има и трябва да се
подготвите за доста по-високи плащания, които могат да
достигнат над 5000 евро. Може и да има допълнителна такса
от около 100 евро за „Semesterticket“, с която се покриват
разходите за транспорт за 6 месеца.

Ако можем да осредним, то
предвидете между 650 евро и
800 евро на месец. Всичко зависи
от мястото и начина ви на
живот. В някоя от по-бедните
източни провинции например и
500 евро ще са напълно достатъчни. В същото време в голям
град като Берлин, Хамбург или
Мюнхен ще ви трябват двойно
повече. Стая в общежитие или
блок може да се намери за 200
до 300 евро, което обаче може
да не включва сметките за ток,
вода, интернет и други, с които
разходите могат да нараснат
до 300-350 евро на месец.

Настаняване
Много наши сънародници,
следвали в Германия, споделят
за неприятния навик на голяма
част от наемодателите в
страната да изискват доказателство за постоянен доход от
наемателите си. Това невинаги е така, когато говорим за
студенти. Освен това в немския
език съществува звучната
дума „Wohngemainschaft“ - групи
млади хора, които наемат голям
апартамент или къща и си
поделят наема. Това би намалило
значително разходите ви.

Актуална информация на вашия образователен портал - www.StudyAbroad.bg
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Германия
А докато откриете такова място,
може да се възползвате от друга
благозвучна дума - „Jugendherberge“.
Това е нещо като хижа за млади хора.
Цените там са на нощувка и са по
около 15 евро.
Много полезен сайт при търсенето
на места за настаняване е
www.wg-gesucht.de.

Работа

Полезни сайтове

Българските граждани имат право
да работят само с разрешително за
работа, издадено от Bundesagentur
für Arbeit (Федералната служба по
заетостта - ВА). Но не забравяйте,
че немците очакват сериозно отношение към следването и трябва да
намерите работа, която да можете
да комбинирате с образованието си.
Много немски компании предлагат
т.нар. мини-работа. Това е работа
на половин работен ден (или дори помалко, зависи как се договорите), за
която може да получавате и под минималната работна заплата. На пръв
поглед може да не звучи много добре,
но всъщност е добра възможност за
студенти и е в основата на ниската
младежка безработица в Германия.

За Германия чуждестранните
студ енти разказват, че е...
... подредена, богата и интересна
страна... понякога и твърде бюрократична. Германците са толерантни,
но и резервирани към чужденците.
Обучението може да бъде лошо балансирано между теория и практика.

топ

фактА за
германия

www.study-in.de/en
www.daad.de
www.dashochschulranking.de
www.uni-assist.de

1

Качеството на образованието в Германия е на
световно ниво. Университетите предлагат отлична
преподавателска дейност и практична насоченост,
затова се класират винаги сред първите в класациите. Завършвайки в Германия, получавате международно призната
диплома, която ви дава отлични перспективи на пазара на
труда.

2
3

Курсовете са най-разнородни, а това ви дава и възможност да изберете всяка една област на обучение,
която ви е необходима, за вашето развитие. Програмите са международни, а езикът на преподаване, освен
немски, е и английски.
Едно от най-хубавите преимущества е, че университетите работят с големи компании, които предлагат стажове, доста често платени. Най-нормалното
нещо е от университета да се прехвърлите на стаж и след
това да останете в дадената фирма. А ако по някаква причина стажът приключи, то вие ще имате вече практичния
опит, който ще улесни старта в кариерата ви.

4
5

Германия е страна на многообразието. В нея може да
развивате спокойно своите интелектуални способности, както и личните умения. Така ще успеете да
достигнете пълния си потенциал на една крехка възраст.
Германия е спокойна и сигурна държава. Може да
се движите свободно както през деня, така и през
нощта. Другият плюс е, че страната предлага
икомомическа стабилност, което я прави идеално място за
обучение.

Германия

Magdeburg-Stendal
University of Applied
Sciences
контакти:
Jana Schieweck
Breitscheidstr. 2
Магдебург 39114
Германия
+49 391 886 4106
studienberatung@h2.de
www.university-in-germany.com

специалности:
Applied Childhood Studies
Applied Statistics
Sustainable Business
Administration
Business Engineering
Civil Engineering
Early Childhood Education
and Care
Electrical Engineering
Health Promotion and
Health Management
Human-TechnologyInteraction
Industrial Design
Journalism
International Technical
Communication and
Translation
Mechanical Engineering
Recycling and Waste
Management
Safety and Hazard Defense
Sign Language Interpreting
Social Work
Systems Engineering
Water Management
Sustainable Resources,
Engineering and
Management (StREaM)
Psychology of
Rehabilitation
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Ние сме нов и динамичен университет с около 5600 студенти и семейна
атмосфера, поддържана от малките учебни групи и менторството на
130 професори. Университетът предлага изцяло реновирани сгради с
най-модерните лаборатории и студиа, последни технологии, координирани компютри, библиотеки и безплатен Wi-Fi. Осигуряваме най-добрите
условия за успеха на нашите студенти.
Можете да специализирате от машинно инженерство и бизнес администрация до психология на рехабилитацията; от журналистика и международна комуникация до инженерство по водите.
Университетът предоставя отлични условия за начало на кариера в
Германия: изгодно следване без такси, ниски разходи за живот, прием с
владеене на немски от ниво B2 (в зависимост от програмата) и индивидуална подкрепа за интернационалните студенти.
Следвайте в един от най-красивите кампуси в Германия (по мнението на
20 000 студенти, участвали в проучване през 2018 г.). Възползвайте се от
отличните възможности да влезете в местния пазар на труда.

Акредитации
AQAS, ASIIN, ACQUIN, AHPGS, FIBAA

Класации
• Университет от първи ранг според CHE University Ranking
2020/2021
• Любим университет в Германия на Studycheck Portal
• Награда на Global Student Satisfaction Awards за най-качествен
студентски живот
• Топ 20 по изследователски принос според Wirtschaftswoche 2019

Съвместни образователно-квалификационни
степени и международни програми
Над 90 международни колаборации с университети от целия свят:
Бакалавърска програма на английски език „Water Engineering“ с
University of La Coruña (Испания)
„European Master in Sign Language Interpreting“ (EUMASLI) с HeriotWatt University (Шотландия) и Humak University of Applied Sciences
(Финландия) (Finland)

Изисквания за прием
Изисквания за владеене на немски език:
Университетът приема следните сертификати: Goethe
Certificate, DSH, DSD II, TestDaF и TELC Deutsch Hochschule. Различните програми изискват нива на владеене на немски език,
вариращи от B2 до C2, ÖSD.

Академични изисквания
Приемни изпити за следните програми: Industrial Design; Safety
and Hazard Defence; Applied Statistics

Международно образование - Бакалавърски програми 2022

Документи за кандидатстване
Диплома за средно образование
Формуляр за кандидатстване - през uni-assist
Такса за кандидатстване – 75 евро за кандидатстване
през uni-assist, които се възстановяват след записването в
университета
Портфолио – за специалността Industrial Design
Интервю – част от приемния изпит за специалността
Industrial Design

Крайни срокове
Зимен семестър
Специалности с приемен изпит – 31-ви май
Специалности с ограничения за прием – чрез uni-assist
Специалности без ограничения за прием – 15-и август чрез
uni-assist
Летен семестър
Курсовете са валидни само за специалността Industrial Design и
Sustainable Resources, Engineering and Management.
Краен срок за прием – 30 ноември.

Финансова подкрепа
Стипендии
Работа в кампуса
Студентски заеми

Бакалавърски
програми

6-7 семестъра (3 – 3.5 години)

продължителност на обучението
1-ви октомври – начало на учебната година
Средата на юли – край на учебната
година

статистика 2020/2021

5600 студенти общо
547 български студенти
19% международни студенти
Студентски услуги

Финансови условия (годишно)
Валута
евро
Такса за обучение
няма
Регистрация и др. такси 126 (Magdeburg Campus),
143 (Stendal Campus)
Общежитие
200–300 на месец
Други жилища
200–300 на месец
Транспорт
Общественият транспорт
е включен в семестриалната
такса, допълнителният транспорт варира от 20–90 на месец
Храна
100–200 на месец
Здравна осигуровка
90 на месец (ориентировъчно)

Кариерен център
Консултант за
чуждестранни студенти
Академичен консултативен
център
Възможности за стажове
Възможности за обучение в
чужбина
Общежития
Над 100 спортни съоръжения
Приятелска програма за нови
международни студенти
Късно лятно училище
Мултидисциплинарни курсове

Актуална информация на вашия образователен портал - www.StudyAbroad.bg
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Гърция

Гърция
Видове учебни заведения
Университети – предимно хуманитарни и изследователски
висши училища. Някои от най-големите висши учебни заведения в страната са университети. Технически висши учебни
заведения – специализирани в инженерни науки, архитектура, строителство и т.н. Колежи – много от частните
вузове са именно колежи. В тази категория влизат висши
учебни заведения с малък брой специалности, бизнес училища и подобни.

Обща
информация
Висшето образование
се предлага в университети и политехнически
институти, технологично
образователни институти
(TEI) и академии (за военни
и духовенството). Повечето бакалавърски курсове
продължават 4 години, с
изключение на политехниката и някои технически
университети и училища
по изкуствата, където
обучението е 5 години, и
медицинските университети, където образованието
е 6 години. Магистърските
програми са с продължителност от 1 до 2 години, а
докторските – обикновено
от 3 до 6 години.
Много от тях работят
в тясно сътрудничество с
американски или европейски
образователни институции.
Това е и причината освен
на гръцки, в местните университети да има и избор
от програми на английски
език. Някои от тях са на
изключително високо ниво
на преподаване и с добра
репутация не само в
региона, но и в Европа.
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Език на обучение
Гръцки (основно) и английски

Документи за кандидатстване
В Гърция няма централизирана система за кандидатстване,
за разлика от Великобритания и Германия, например. Затова
е важно да проверите внимателно изискванията на желания
от вас университет. Все пак можем да очертаем няколко
основни неща:
•• формуляр за кандидатстване на избрания университет
•• копие от документ за самоличност и гражданство
(задграничен паспорт)
•• диплома за средно образование – нотариално заверено
копие, официален превод на английски, легализация и
апостил
•• сертификат за владеене на гръцки или английски език
(само за програмите на английски език).
Някои университети може да изискват и полагането на
допълнителни изпити за прием. Обикновено това се случва в
частните висши училища или в академиите за изкуства.

Най-добър срок за кандидатстване
Препоръчително е да сте готови с документите си до края
на месец юли в годината, в която смятате да започнете
следването си.

Как е организирано обучението
Обучението в Гърция се организира в рамките на два семестъра: зимен - от 1-ви октомври до 30-и януари, и летен - от
1-ви март до 30-и септември.

Стипендии
Някои от частните гръцки университети предлагат
частични стипендии за студенти за покриване на семестриалните такси. В държавните университети е доста
по-трудно това да се случи. Гръцкото министерство на
образованието предлага различни ежегодни стипендии за
чуждестранни студенти, част от които са за българи.

Международно образование - Бакалавърски програми 2022

Такса за образование
Обучението в държавните университети е
безплатно, (което е и причината за ограничения
брой стипендии). Между 5000 и 16 000 евро на
семестър са таксите в частните университети.

Разходи за живот
За покриване на разходите си в Гърция е добре
да разполагате с около 700 евро, от които:
•• 200 eвро за храна
•• около 300 евро за наем
•• 150 евро за учебни пособия и други лични
разходи
•• 50 евро за транспорт (ако пътувате редовно
до България).

Полезни сайтове
www.minedu.gov.gr
www.iky.gr

Работа	
Българските студенти имат право на работа.
Друг е въпросът, че кризата ограничи доста
възможностите за това.

www.studyingreece.gr

2

неща, които
трябва да знаете
за Гърция

1

Знамето на Гърция
включва 9 сини и бели
хоризонтални линии, за
които се смята, че символизират деветте срички на гръцкото мото „Eleftheria i Thanatos”
(„Свобода или смърт“). Синият
цвят е символ на морето, а
белият - на героичната борба за
свобода и чистота. Южните ни
съседи са с изострено чувство
за родолюбие и е обичайна
гледка да видите знамето да се
вее навсякъде.

Гръцката кухня е известна като една от най-вкусните
на света. Рибата, зеленчуците и зехтинът задължително присъстват на трапезата. Освен морските
дарове, местните ястия заемат водещо място на трапезата
– сувлаки (шишчета от свинско или птиче месо). За национално местно ястие е приета мусаката, която се приготвя по
по-различен начин от нашенската версия на ястието.

3
4

Гърците, днес трети в света по производство на маслини, отглеждали маслинови дървета още от Древността. Някои от тях, засадени още през XIII век, продължават да дават плод! А гърците консумират повече зехтин на
глава от населението от всяка друга нация.
Стотици гръцки думи се използват в българския
език, сред които: стомна, пита, каруца, палто, молив,
тетрадка, канон, асфалт, портокал, компот, трапеза,
пипер, захар, стадион, космос, телефон, фотография, хоро, панталони, блуза, химн, лампа, фурна, колан, елек, порта, портфейл,
рафт, грамофон, камбана, тиган, таван, тепсия, кутия, чанта,
пластелин, тахограф, магазин, анкета, епидемия, хирург,
период, стомах, полемика, кромид (лук) и много, много други.

5

Думата „трагедия” на гръцки означава „козя песен” –
актьорите, участващи в ранните гръцки трагедии,
посветени на Дионис, бога на виното, носели кози кожи.
Трагедиите в Древна Гърция разказвали истории за богове,
царе и герои, докато комедиите били предназначени за простолюдието.

Гърция

CITY College, University of York
Europe Campus

Kонтакти:
Отдел по прием
(международен)
Десислава Пенчева
bulgaria1@york.citycollege.eu
02 961 62 63, 0888 43 57 50
България
София 1404, жк. „Стрелбище”
ул. „Твърдишки проход” 23
ет. 9, офис 34
www.york.citycollege.eu

Специалности:
Computer Science
Computer Science
(Business Informatics)
Computer Science
(Internet Computing)
Business Studies
(Accounting and Finance)
Business Studies
(Management)
Business Studies
(Marketing)
Business Studies (Hotel
and Hospitality)
Psychology
English Language,
Linguistics and Literature BA 3 years
English Language,
Linguistics and Literature BA 4 years
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Университетът в Йорк е един от водещите университети
във Великобритания и член на престижната група Ръсел
(Russell Group). Това е една от водещите световни институции за променящи живота изследвания и отлично преподаване. Фокусът на университета върху постиженията в
преподаването и научните изследвания доведе до постоянно
високи класирания във Великобритания и първокласна репутация по целия свят.
CITY College, University of York Europe Campus е част от
общността на University of York, един от водещите британски университети в Европа. Тази европейска база е уникална
международна институция със седалище в Гърция, но със сателитни дейности в 8 държави и е широко призната в целия
регион със своите академични постижения.
Интересни умове, вдъхновяващо преподаване, новаторски
изследвания, глобална амбиция, местна ангажираност и социална цел са основите, които оформят университета.

Акредитации
Privy Council, Institution of Engineering and Technology (IET),
British Accreditation Council (BAC), Association of MBAs (AMBA),
Chartered Management Institute (CMI),British Computer Society
(BCS), National Academic Recognition Information Centre (NARIC)

Класации на университети
No 169 - от 1500 световни университета в списъка Times Higher Education (THE) 2022
No 151 - от 5500 световни университета в списъка QS 2022
No 12 – в класацията Golden Age Universities (университети,
създадени преди 50-80 години) Times Higher Education (THE) 2021.

Международно образование - Бакалавърски програми 2022

Изисквания за прием	
Езикови тестове - TOEFL/ IELTS/ CAE / Duolingo English Test
или други приравнени изпити
Българска или друга диплома за средно образование или
IB/A-Level диплома.

Документи за кандидатстване
Формуляр за кандидатстване
Диплома за средно образование
Език, на който се представят документите за
кандидатстване - английски.

Бакалавърски
програми

4 програми с обучение на
английски език

английски език на обучение
6 семестъра продължителност

на обучението:

септември/януари
начало на учебната година

статистика 2020/2021

1200 студенти общо

Крайни срокове
Есенен/зимен семестър:

40% международни студенти
150 студенти от България

Ранен прием - 31 март
Редовен прием - 31 aвгуст

Финансови условия (годишно)
Валута			
Такса регистрация		
Такса за обучение
			
			

евро		
390 евро
6230 евро - I учебна година
6580 евро - II учебна година
6880 евро - III учебна година

Финансова подкрепа
Стипендии
Работа в университета

Студентски услуги
Кариерен център
Консултант за чуждестранни
студенти
Академичен консултативен
център
Възможности за стажове
Спортни съоръжения

Актуална информация на вашия образователен портал - www.StudyAbroad.bg
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Дания

Дания
Видове учебни заведения

•• Университети
•• Колежи
•• Професионални академии (профилирани в областите на
бизнес мениджмънт, туризъм, технически науки и информационни технологии)
•• Образователни институции от университетски тип, специализирани в обучение по изкуства, дизайн и архитектура

Език на обучение
Датски и английски

Обща
информация
Страната си е извоювала почетно място и в световните класации на найдобрите университети.
Програмите в областта на
инженерните науки, дизайна, компютърните науки,
биологията (и всички други
природни науки) се ползват
с добро реноме в цял свят.
Хубавото е, че обучението
в датските университети
почти винаги е свързано и
с придобиването на практически стаж по специалността.
В Дания може да намерите над 500 университетски
програми на английски език
(отделно са тези, които
се преподават на датски).
Важно е обаче да правите
разлика между различните
нива на обучение, които се
предлагат там. Проверете с каква степен на
образование излизате след
завършване на съответния
курс, защото от това зависи каква реализация може
да получите впоследствие.
С дипломата за професионална квалификация
например няма да може да
продължите обучението си
в магистърска програма.
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Документи за кандидатстване
Стандартният пакет документи, който трябва да си подготвите, включва следните неща:
•• диплома или академична справка за изучаваните предмети
и текущи оценки за завършено средно образование, преведени на английски и/или датски
•• сертификат за владеене на английски език (само за програмите на английски език) – TOEFL мин. 83 iBT, IELTS 6.5, CAE
мин. B, CPE
•• молба за кандидатстване (сваля се от сайта 		
www.optagelse.dk)
•• снимка.

Най-добър срок за кандидатстване
Най-добре е да уредите документите си в периода от октомври до 15-и март в годината, в която започва обучението.
Някои академии и университети приемат документи и след
този срок, но все пак проверете желаното от вас учебно
заведение. Ако все още сте ученик, няма нужда да чакате да
завършите. Поискайте си академичната справка възможно
най-рано, защото българските училища понякога се оказват
бавни в това отношение.

Как е организирано обучението
Началото на учебната година е през септември месец. Дели
се на два семестъра – първият е от септември до януари,
вторият - от януари до юни.

Такса за образование
Висшето образование за всички граждани на ЕС е безплатно.

Стипендии
Безплатното висше образование означава, че не са предвидени студентски заеми и стипендии. Все пак можете да
проверите дали висшето училище, от което се интересувате, предлага някакви субсидии за успех.

Международно образование - Бакалавърски програми 2022

Разходи за живот
Средно разходите на месец
възлизат на около 800–1200 евро.
Студентите трябва да си заделят
по около 600 евро месечно за храна,
транспорт, учебни материали
и др. Наемите в студентските
общежития са между 240 и 400
евро на месец. Ако предпочитате стая под наем в частен дом
трябва да отделите между 200 и
500 евро. Чувствително по-скъпо
излиза самостоятелното наемане
на апартамент, но някои студенти
го предпочитат като си поделят
разходите с други съквартиранти.

ПОЛЕЗНИ САЙТОВЕ
www.studyindenmark.dk
www.workindenmark.dk
www.ec.europa.eu
www.studyindenmark.com

Работа
Стига да си намерите работа,
която да не пречи на
висшето ви образование, няма проблем с никакви излишни ограничения
и разрешителни.

1

Образованието в Дания обикновено започва в началото на
септември и завършва в края на юни. Първият семестър приключва през декември с изпити през януари. Вторият семестър е
до май месец, а изпитите – юни.

2

Една седмица на студент протича по следния начин –
около 10 лекции или семинари и 30 часа самостоятелно
обучение. В седмицата понякога има и проекти за малки групи
и ще се наложи да работите с вашите колеги. Ако имате
въпроси, винаги може да се обърнете към преподавателите. В
Дания е прието за нормално да прекъсвате и задавате въпроси на
професорите, дори по време на лекции.

3

Дания е приветлива, безопасна и приятелска страна. И въпреки всичко ще бъдете изненадани
от датската готовност да изпълняват перфектно всички правила и разпоредби. Това важи
и за точността – недопустимо е да закъснявате за лекции в университета, а дори и за среща с
приятели.

4

Трябва да бъдете подготвени за климата в страната. Почти през цялата година температурата е между 10 и 20 градуса и доста често дните са дъждовни. Облачно е през голяма част
от времето. Датчаните често се шегуват, че единствената разлика при тях между лятото и
зимата е, че през летния сезон дъждът е по-топъл.

5

Любопитен факт е, че датчаните не изхвърлят пластмасовите бутилки. С грижа за опазване
на околната среда в Дания са решили, че всяка една бутилка струва пари. Затова, ако купувате
вода в такава бутилка, доплащате малко повече. Когато върнете бутилката в супермаркета след
това ви връщат цената на бутилката. Цената е под формата на чекове – колкото повече бутилки
връщате, толкова повече пари събирате и с тези чекове може да пазарувате в магазина.

Испания

Испания
Видове учебни заведения

Обща
информация

В Испания има 50 държавни и 29 частни университета. Те са и
най-големите университети, предлагащи голямо разнообразие
от програми.
Католически университети – определението „католически” на
тези висши училища е по-скоро историческо и няма съществено отражение върху учебния процес днес. Бакалавърската
степен отнема 4 години (или 240 кредита) при почти всички
специалности.

Език на обучение
Испански и английски

Висшите училища в Испания са държавни и частни,
като държавните минават
за по-престижни, но затова
пък частните са по-скъпи.
Испанските висши училища
осъществяват обучение чрез
университетски факултети,
висши технически училища,
университетски училища
и университетски колежи.
Образователните степени се
различават малко от тези в
англо-саксонската система.
На бакалавър съответстват
Arguitecto, Ingeniero Technico,
и Diplomado, а на магистър
– Master, Licenciado Arguitecto
и Ingeniero. Бакалавърска
степен се взима след четири
или пет години. В Испания
има двойни дипломи, които
съкращават периода на обучение, и ако поотделно биха ви
трябвали осем години, за да
завършите всяка от тях, то
комбинирана двойна диплома
би могла да се вземе за шест
години. Обучението във водещите испански университети
не е леко и в първите години
до 50% от студентите, понякога и повече, отпадат.
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Документи за кандидатстване
Проверете изискванията на всеки отделен университет преди да подавате документи! Най-често ще ви бъдат необходими следните неща:
•• диплома за средно образование или академична справка с
текущите оценки и преподавани предмети
•• езиков сертификат D.E.L.E. (Diplomas de Español como
Lengua Extranjera), минимум ниво B2
•• мотивационно писмо
Всичко това трябва да се преведе на испански език и да се
легализира.

Най-добър срок за кандидатстване
В Испания има два приема: редовен - до първата седмица на
юни, и късен – до началото на септември. И в двата случая
академичната година започва през октомври, но е желателно да сте готови с документите си още за редовния прием,
тъй като местата в много популярни специалности се
изчерпват.

Как е организирано обучението
Учебната година протича много сходно с тази в България.
Има 2 семестъра (зимен и летен), като всеки от тях завършва с изпитна сесия.

Стипендии	
Хубавото на университетите в Испания е, че имат множество програми за стипендии: за успех от дипломата за средно образование; за успех по време на следването; социални
стипендии; стипендии, отпускани от партньорски организации; стипендии за обмен и т.н. Лошото е, че отпусканите
стипендии не са толкова много и студенти от Европейския
съюз трудно се класират за тях, особено когато става дума
за бакалавърски програми.

Международно образование - Бакалавърски програми 2022

Такса за образование
Държавните висши училища таксуват между
750 и 2500 евро на година за бакалавърска
степен. При частните университети сумите
стават по-сериозни – от порядъка на 6000 до
13 000 евро годишно.

Разходи за живот
Препоръчително е на месец да се разполага с
поне 800 евро за покриване на основни разходи
за квартира, сметки, храна, учебни пособия,
транспорт.

ПОЛЕЗНИ САЙТОВЕ

Работа	
Студентите в Испания имат право на работа
при ограничения в работните часове. Безработицата в страната вече не е толкова висока,
както в предходните години, и все по-лесно младежите могат да си намерят работа, особено
за по-малко часове. Въпреки всичко, конкуренцията за работни места е доста висока.

ТОП

www.sofia.cervantes.es
www.studyingin-spain.com
www.spainedu.org

1
ФАКТА ЗА
ИСПАНИЯ

Всеки знае, че Испания има страхотна образователна
система. Ще имате възможност да получите качествено
образование на световно ниво. Всеки студент получава специално отношение и внимание от университета.

2

Езикът на обучение е предимно испански, но има много програми, които са на английски. Затова пък, докато учите на
езика на Шекспир, ще може да научите и испанския, който, както знаем, е един от най-говорените езици в световен мащаб.

3

Испания е много красива страна. Първата мисъл на всеки е
за Мадрид и Барселона, но въпреки красотата на тези два
града, туристическите атракции са много повече. Природата
на страната е уникална, а бреговете – спиращи дъха. Всеки
студент има свободно време, а какво по-хубаво от това – да
обиколиш красивите кътчета на Испания.

4

Прекрасният климат е едно от основните предимства
на страната. Средната температура през зимата е около
20 градуса, а лятото е около 30. Това прави Испания идеална по
всяко време на годината – нито зимата ще ви е студено, нито
лятото прекалено горещо.

5

Разходите за живот в Испания са прилични. Наистина
доста достъпни в сравнение с други страни в Европа. Това
винаги е от определящо значение, особено за студентите.

Испания

EU Business School
Kонтакти:
Regional Manager
Диан Стойчев
d.stoichev@euruni.edu
+34 93 2018171
Испания
Diagonal 648 bis
08017, Барселона
www.euruni.edu

Специалности:
EU Bachelor's Degrees:
BBA - Bachelor of Business
Administration
BA - Bachelor of Arts in
Communication & Public
Relations
BA - Bachelor of Arts
in Leisure & Tourism
Management
BA - Bachelor of Arts in
International Relations
BA - Bachelor of Arts in
Sports Management
BA - Bachelor of Arts in
Digital Business, Design &
Innovation
Bachelor's of Arts (Hons)
Degrees:
BA (Hons) in Business
Management (International
Business)
BA (Hons) in Business
Management (Marketing)
BA (Hons) in Business
Management (Finance)
BA (Hons) in Business
Management (Enterprise)
BA (Hons) in Business
(Project Management)
BA (Hons) in Business
(Information Technologies)
BA (Hons) in Business
(Cloud Computing)
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С кампуси в Женева, Монтрьо, Мюнхен и Барселона, EU Business
School е акредитирано бизнес училище, което предлага бакалавърски, магистърски и МВА програми. Специалностите варират
от бизнес администрация, международен маркетинг и спортен
мениджмънт до глобално банкиране и финанси, мениджмънт на
хотелиерство, туризъм и човешки ресурси.
Програмите на EU Business School имат подчертано практична
насоченост, като комбинират в обучението решаване на реални
казуси в учебните зали с посещения на компании и реален трудов
опит. Малките учебни зали осигуряват индивидуален подход към
всеки студент от страна на преподавателите.
Практическо обучение
ЕU организира редовни активности, които дават на учениците
представа за реалната бизнес практика извън класната стая.
Семинарите, презентациите и пътуванията допълват академичната теория, която студентите разглеждат в клас, предлагайки
им практически опит както е в бизнеса.
Посещения на компании
Студентите посещават избрани национални и международни
компании като BMW, Nestlе и UEFA, където наблюдават как
теоретичните концепции могат да бъдат приложени в реални
бизнес ситуации. Курсова работа, свързана с посещението, се
възлага и изисква студентите да представят устни и писмени
доклади.

Акредитации
Нашите програми са акредитирани от няколко международни
акредитиращи организации - ACBSP и IACBE, и двете от които
са признати от CHEA. Горди сме също така, че притежаваме
акредитация IQA от CEEMAN, и сме сертифицирани от eduQua.
Програмите на ЕС също позволяват на студентите да получат
акредитирани от Великобритания и Ирландия степени от Университета в Дерби и Дъблин Бизнес Скуул, Лондон и признати от
държавата степени от Университета Католика Сан Антонио де
Мурсия (UCAM) в Испания (título propio), през нашите кампуси.

Класации на университети
EU Business School се класира сред най-добрите. Програмите в
нашата мрежа са постоянно включени в най-високото ниво на
глобалната и европейската класация.
Класиран на първо място в онлайн глобалната класация на списание CEO за шеста поредна година.
Номер 1 в света за разнообразие в QS Global MBA класацията.
Наградени с четири звезди за отлични постижения в бизнес
образованието от QS Stars.
Класиран на пето място в отчета за възвръщаемост на инвестициите на QS MBA за повишаване на заплатите в Европа.
Шесто най-добро бизнес училище за студенти според списание
Capital.
Онлайн MBA на ЕС се класира на 11-то място в света от QS Top
MBA (2020).

Международно образование - Бакалавърски програми 2022

Бакалавърски
програми

английски език на обучение
6 семестъра продължителност
на обучението

октомври, февруари,
юни и август начало на
Изисквания за прием	

учебната година

Езикови тестове - TOEFL/IELTS/CAE
Есета - 1 брой
Интервю за кандидатстване за стипендии

статистика 2020/2021

2500 студенти общо
90% международни студенти
30 студенти от България
26 програми с обучение на

Документи за кандидатстване
Формуляр за кандидатстване
Диплома за средно образование
Препоръки - 2 броя
Език, на който се представят документите за
кандидатстване - английски

английски език

Студентски услуги
Крайни срокове

Кариерен център

ЕСЕНЕН/ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР:

ПРОЛЕТЕН/ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР:

редовен прием

редовен прием

30/08/2021

30/11/2021

Приемаме заявления за кандидатстване целогодишно

Финансови условия (годишно)
Такса за кандидатстване
Такса за обучение		
			
			

200 евро
12 900 евро (Барселона,
Мюнхен и Онлайн)
27 600 CHF (Женева и
Монтрьо)

Консултант за
български студенти
Академичен консултативен 		
център
Възможности за стажове
Условен прием
Езикови/ подготвителни
курсове

Финансова подкрепа
Стипендии - до 30% от годишната такса

Актуална информация на вашия образователен портал - www.StudyAbroad.bg
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Италия

Италия
Видове учебни заведения
Италианската образователна система покрива критериите
на Болонския процес и е изцяло приведена в съответствие с
европейския модел. В страната има общо над 130 държавни и
частни висши учебни заведения. Бакалавърската степен (Corso
di Laurea) почти навсякъде се придобива след 3 години обучение
и успешно натрупване на 180 учебни кредита.

Обща
информация
Специфично за организацията на висшето
образование в Италия
е наличието на два основни сектора, в които
функционират учебните
заведения: университетски и неуниверситетски.
В университетския
сектор влизат 89 институции – държавни и
частни университети,
университети за чуждестранни студенти и
специализирани училища
за следдипломни програми. В другия сектор
са политехническите
институти по дизайн,
академии по изкуства и
други висши училища със
специфични области на
обучение.
Образователната система на Италия е разделена в три групи според
степента. Първата
степен е студентското ниво - бакалавърска
степен, втора – следдипломна квалификация
магистърска и третата
– докторантско ниво.
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В страната действат:
Университети/Колежи – Тригодишен срок на обучение в широк
спектър от специалности. Висши учебни заведения по изкуствата – Италия се слави като най-доброто място за образование в
сферата на модата, дизайна и изобразителното изкуство.

Език на обучение
Италиански (основно) и английски

Документи за кандидатстване
В Италия няма централизирана система за кандидат-студенти. Задължително трябва да проверите изискванията на всеки
отделен университет, за да избегнете изненади. Обикновено
трябва да подготвите:
•• формуляр за кандидатстване
•• диплома за завършено средно образование или академична
справка (преведена на италиански и легализирана)
•• сертификат за владеене на италиански език (CELI, CILS). Консултирайте се с избраните университети за нивото, което
изискват или други приемливи за тях езикови изпити
•• паспортен формат снимки – 2 бр.

Най-добър срок за кандидатстване
Липсата на централизирана система при кандидатстване
предполага и големи различия в сроковете за подаване на документи. Тези разлики са особено видими при частните висши
училища. Затова най-доброто, което можете да направите, е
да започнете да си подготвяте документите още с началото
на 12-и клас, т.е. колкото по-рано, толкова по-добре.

Как е организирано обучението
Академичната учебна година е съставена от два семестъра.
Първият започва между септември и октомври и завършва
съоветно през януари или февруари. Вторият започва февруари
и завършва юли.

Стипендии
След като бъдете приети в италиански вуз, ще трябва да се
свържете с DSU office (или Diritto allo studio universitario). Това
е дирекцията, координираща финансовата помощ и стипендиите в университетите. Оттам ще получите всичката
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необходима информация за отстъпки, стипендии или
други възможности, които имате като студент на
съответния университет.

Такса за образование
Италианските университети имат практиката да
правят отстъпки в таксите, според доходите на семейството. Средно студентите, следващи на Апенините, ще трябва да заплатят между 850 и 1000 евро
за академична година. В частните учебни заведения
таксите могат да достигнат и до 10 000 евро.

Разходи за живот
Месечно за издръжка са нужни 900-1000 евро, в които
влизат:
•• 400-500 евро за наем и сметки
•• 200-300 евро за храна
•• 200 евро за транспорт, учебни пособия, други
разходи.

Полезни сайтове

Работа

www.studyinitaly.bg

Имате право на работа по 20 часа на седмица, но все
пак е важно да можете да я комбинирате с образованието си. Това предполага почасова заетост, което
може да бъде дори по-добре за вас, тъй като италианската икономика в момента изпитва трудности и
работодателите са по-склонни
да наемат на половин работен ден.
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www.studyinitaly.it
www.iicsofia.esteri.it

В Италия студентите имат право на работа по 20
часа на седмица. Не е нужно да имате разрешително,
но не е лесно да си намерите нещо добро, поне в
първите години на обучението.

причини
защо да учите
в Италия

Кандидат-магистрите обикновено са в полезрението
на бизнеса, което е насърчително.

Като граждани на ЕС, българите кандидатстват
свободно и равнопоставено в италианските вузове
с диплома за средно образование и удостоверение
за владеене на италиански език или входящ тест по езика в
отделните институции.
Италианските висши училища, както вече стана
дума, са доказана класа в областта на дизайна и изкуствата, също така в туризма и технологиите.
Преподаваният материал е достъпен онлайн за
студентите.

Канада

Канада
Видове учебни заведения
В Канада има над 200 държавни и частни институции за
висше образование. Те се делят на три вида: университети,
колежи, технологични и специализирани институти. Държавата предлага над 10 000 различни програми.
Бакалавърската степен във всеки от тях се придобива след
3 или 4 годишен срок на обучение.

Език на обучение
Английски език и френски език

Обща
информация
Не само че Канада е
една от най-красивите
в света, но страната
е известна със своята система за висше
образование. Въпреки че
е скъпа за чуждестранни
студент, тази страна
има една от най-добрите репутации по
отношение на качеството на образованието.
В допълнение, Канада е
спокойна, безопасна и
с много чуждестранни
студенти. Най-хубавото
е, че след завършването
има отлични условия за
работа.
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
доклада на ОИСР. Именно
това е и главната причина, поради която тя се
е превърнала във водещ
световен лидер.
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Документи за кандидатстване
Единствено в провинцията Онтарио се кандидатства през
централизирана система (OUAC), www.ouac.on.ca. За всички
останали провинции трябва да контактувате директно с
всеки от избраните университети.Трябва да разполагате със
следните документи за кандидатстване:
За обучение на английски език:
•• Диплома за средно образование или академична справка
•• Езиков сертификат - IELTS; TOEFL; Cambridge English:
Advanced или Proficiency; Canadian Academic Englihs Language
Assessment (CAEL).
За обучение на френски език:
•• Отново диплома или академична справка
•• Езиков сертификат TEF: Test d’évaluation de français.
Освен това, за някои програми могат да ви трябват препоръки
и мотивационно писмо. Определени висши училища признават и
американския изпит SAT. След като бъдете приети в университет в Канада, трябва да подадете друг пакет с документи,
с който да поискате студентска виза. Шансовете да ви бъде
отказана са минимални, така че не се притеснявайте.

Най-добър срок за кандидатстване
Препоръчваме ви да сте готови с всичките документи през
януари. Възможни са и други срокове - често има разлика между университетите, в зависимост от специалностите.

Как е организирано обучението
Академичната година започва през септември и свършва през
май. В по-голямата част от университетите има есенен и
пролетен семестър, но някои вузове работят и на системата пролетен и после летен семестър. Това е свързано с климата на
Канада – все пак половината страна е в Арктика.
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Стипендии
Възможностите за стипендии в Канада не са
твърде много. Свържете се с избрания от вас
университет за повече информация - дори и да
не предлагат нищо, могат да ви насочат към
фондации, които подпомагат чуждестранни
студенти.

Такса за образование
Годишните такси в Канада варират в интервала
от 8000 до 26 000 канадски долара.

Полезни сайтове

Разходи за живот
На месец са нужни между 1100–1500 канадски
долара, 3000–7500 долара годишно за наем на
общежитие, 700–1100 долара на месец за наем
на квартира (в малък град може и по-малко),
200-300 долара за хранене за един месец, от
магазин.

Работа
Студентите от чужбина могат да работят
както в кампуса, така и извън него, но всичко
това е свързано с издаване на съответните
разрешителни. За пълна информация ви препоръчваме да прегледате www.cic.gc.ca.
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www.canadian-universities.net
www.studycanada.ca
www.schoolsincanada.com
www.canada-city.ca
www.cicic.ca
www.infozee.com/canada/
financial-aid.htm
www.scholarships.gc.ca

Канадските университети са международно известни
с високото качество на преподаване и множеството
възможности за научни изследвания.

причини
защо да учите
в Канада

Дипломите от канадските висши учебни заведения са
с равностойна тежест като американските и други
университети от британската общност.

Повечето университети предлагат широка гама от
специалности и всички видове степени – бакалавърска,
магистърска, докторска, а също така се издават и
специални сертификати за професионална квалификация.
Канадските университети са класни. Имат репутацията на вузове, които предлагат отлични правни и бизнес
програми.
Има доста варианти за финансова помощ, а и можете
да работите, за да се издържате.

Кипър

Кипър
Видове учебни заведения

Обща
информация
Кипър е изгряваща
дестинация за чуждестранните студенти.
До 90-те години много
кипърци са били принудени да учат в чужбина,
тъй като Кипър е нямал
собствен университет.
Сега студентите имат
различни възможности
да учат на Острова.
Освен това Кипър стана
интересен и за международни студенти, които
вече представляват
една трета от цялото
студентско население.
Всепризнато е качеството на обучението,
особено в областта на
туризма и мениджмънта. Обучението може
да бъде на гръцки или
английски език. Образователните степени
не се различават от
познатите ни досега
бакалавър, магистър и
доктор. Единствената особеност е, че в
Кипър има четири вида
институции за висше
образование – държавни
университети, частни
университети, държавни неуниверситетски
институции и частни
неуниверситетски институции.
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Три държавни университета:
• Университетът в Кипър
• Кипърски университет по технологии
• Отвореният университет на Кипър
Пет частни университета:
• Европейският университет в Кипър
• Университетът на Никозия
• Университетът Фредерик
• Университетът Неаполис в Пафос
• Университетът на Централен Ланкашър в Кипър

Език на обучение
Гръцки и английски

Такса за образование
В Кипър няма безплатно образование, но в повечето университети таксата е ниска, особено в държавните университети.
В частните обучението е по-скъпо, като например в най-големия университет в Кипър – Университетът на Никозия. Там
таксите са около 9000 евро на година. Това е за 60 кредита
на година. Общо трябва да съберете 240 кредита за 4 години,
което прави 36 000 евро за цялото ви обучение. За магистратурите е около 10 000 евро за цялата магистратура.
Някои университети предлагат и дистанционна форма, като
таксите са по-ниски. Например отново за Университета на Никозия – при редовно обучение плащате 9000 евро, а за дистанционно – 6300 евро, но избирате само между 3 специалности
– Бизнес администрация, Здравен мениджмънт и Психология.

Разходи за живот
В Кипър, в сравнение с другите европейски държави, е относително евтино, като например средната цена в ресторант е
от 14 до 25 евро на човек.
Към този момент минималната работна заплата е 870 евро.
Ако сте специалист или завършили университет, под 1000
рядко може да намерите работна свободна позиция.
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Полезни сайтове
www.moec.gov.cy
www.highereducation.ac.cy
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неща, които
трябва да знаете
за КИПЪР

1

Официалните езици в
Кипър са гръцки и турски.
Английският е не по-малко
разпространен. Островът е бил
колонизиран от Великобритания и
като наследници на английската
култура в Кипър се шофира в лявото платно, а голфът и бирените
пъбове са широко разпространени.

През 1974 г. Турция окупира северната част на Кипър
и островът е разделен на две части. Северната
част, която заема 37% от територията, е известна
като Турска Република Северен Кипър и е под влиянието на
турците. Южната част на острова се нарича Независима
Република Кипър, или „гръцки Кипър", и само тя е част от
Европейския съюз.

3

Кипър е известен като романтично кътче безспорно
заради родното място на гръцката богиня на любовта
Афродита. Според древногръцките легенди, бог Уран
бил победен от сина си Кронос, разчленен и хвърлен в морето.
Там части от тялото му образували морска пяна, от която
на остров Кипър се родила Афродита.

4

Температурата на остров Кипър в най-студения месец
- януари - рядко пада под 15° C. Въпреки това, не пречи
в Кипър да има ски курорт – Тродос, на планината
Олимпия. Има писти с различна трудност - Хера и Зевс са
писти, подходящи за напреднали, а Хермес и Афродита - за
начинаещи или средно напреднали скиори.

5

За изминалите 10 години Кипър е обявен за държавата
с най-чисти води в Европа. Страната е наградена от
Европейската агенция по околна среда заради 100%
чистата вода.

Кипър

University
of Nicosia
Kонтакти:
Galina Yaneva Constantinides
46 Makedonitissas Ave
Nicosia, CY – 2417
Кипър
0035722841528
admissions@unic.ac.cy
yaneva.g@unic.ac.cy
www.unic.ac.cy

Специалности:
Accounting
Business Administration
Energy, Oil and Gas Management
Hospitality Management
Management Information Systems
(MIS)
Marketing
Sports Management
Tourism, Leisure and Events
Management
Dance
Music
Interactive Media and Animation
Architecture
Digital Communication and Mass
Media
English Language and Literature
Fine Art
Graphic Communication
Interior Design
Psychology
Public Relations, Advertising and
Marketing
International Relations and European
Studies
Law
Civil and Environmental Engineering
Computer Engineering
Computer Science
Data Science
Electrical Engineering
Human Biology
Mechanical Engineering
Nursing
Oil and Gas Engineering
Medicine (Doctor of Medicine, MD)
Bachelor of Medicine and Bachelor
of Surgery (MBBS)
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Университетът в Никозия (UNIC) е най-големият университет
в Кипър и в Южна Европа, в който се преподава предимно на английски език. Университетът приема повече от 14 000 студенти
от над 100 държави.
UNIC се състои от шест училища, предлагащи повече от 100
конвенционални учебни програми на територията на кампуса и
онлайн, много от които са първите по рода си в по-широкия регион и със специални предимства в медицината, здравните науки, правото, счетоводството, архитектурата, международните
отношения, образование, компютърни науки и инженерство.
Академичните постижения и глобалната перспектива на университета са отразени чрез изключителни резултати в международни класации. Показателно е, че UNIC е признат от Times
Higher Education (THE) World University Rankings 2022 като един от
първите 3% от университетите в света.

ПЪРВИЯТ И НАЙ-ГОЛЯМ МЕДИЦИНСКИ
УНИВЕРСИТЕТ В КИПЪР
UNIC създава първото медицинско училище в Кипър в партньорство със Сейнт Джордж, Лондонски университет - предлагайки
бакалавърска степен по медицина и бакалавър по хирургия
(MBBS), 4-годишна британска медицинска степен, която е гарантирана от Великобритания. Times Higher Education World University
Rankings за 2022 г. потвърждава постиженята на университета
в Никозия като го нарежда сред Топ 601-800 университета в
света. Съответно UNIC се нарежда сред топ 250 университета
в Европейския съюз.

Съвместни програми
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) съвместно с
St George's, University of London.
Програма Еразъм+ Мобилност за обучение и стаж в чужбина в
партньорски университети и в рамките на Европейския съюз.

Класации
UNIC е обявен за топ 801-1000 университета в света, според
последното издание на Times Higher Education (THE) World University
Rankings. THE World University Rankings (WUR) са може би най-известните университетски класации в света.
UNIC също е световен лидер в образованието за бизнес и икономика, тъй като е класиран сред 301-400 университета в света, №1 в
Кипър и Гърция и Топ 100 в Европейския съюз, според World Higher
Education World от 2021 г. с класиране по предмет.
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Изисквания за прием
Изисквания за владеене на английски език:
IELTS – мин. 5.5; TOEFL iBT – мин. 65 или еквивалентен
езиков изпит
Академични изисквания:
Диплома за средно образование – мин. 4.5
Интервю – само за някои специалности
като Music и Dance
Условен прием

Документи за кандидатстване
Формуляр за кандидатстване
Сертификати за извънкласни дейности и награди – да
(ако е приложимо)
Портфолио – само за някои специалности като
Architecture, Fine Arts and Graphic Communication

Крайни срокове
За есенен семестър:
Ранен прием – май/юни
Редовен прием – септември
За пролетен семестър:
Ранен прием – ноември/декември
Редовен прием – февруари

Бакалавърски
програми 2021/2022

Английски език на обучение
8 семестъра
(при някои програми - 10
семестъра)

28-ми септември 2021
начало на есенен семестър

26-ти януари 2021
край на есенен семестър

Финансови условия (годишно)

1-ви февруари 2022

Валута
Такса за обучение

начало на пролетен семестър

евро
от 8800 до 10 620 според
специалността
Общежитие
От 125 седмично с включени
разходи за сметки (подписва
се договор за 51 седмици)
Друго настаняване
За самостоятелна стая:
5000-7000
За споделена стая: 		
3000-5000
Учебници
400-500
Транспорт
100-200
Храна
3500-5000
Здравна осигуровка	Лична застраховка –
175 или Европейска здравна
карта

Финансова подкрепа
Специални стипендии за български студенти за целия
период на следването според успех; Финансова помощ;
Работа в кампуса; Спортни стипендии.

1-ви юни 2022
край на пролетен семестър

статистика 2020/2021

12 000 + Студенти общо
Студентски услуги
Център за кариера
Център за чуждестранни студенти
Академичен консултативен център
Възможности за стажове
Възможност за обучение в чужбина
Общежития
Спортни съоръжения
Център за насърчаване успехите на
студентите
Eразъм

Актуална информация на вашия образователен портал - www.StudyAbroad.bg
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Нидерландия

Нидерландия
Нидерландия е държава с голям брой международни
студенти на английски език. Образованието е достъпно за
всеки и е едно от най-престижните.

Език на обучение
Нидерландски и английски език

Документи за кандидатстване
Обща
информация
Обучението в Нидерландия става все по-популярно не само за кандидатстуденти от България,
но и от целия свят. Причините за това са много:
високо качество на
образованието, практически насочено обучение
с много възможности за
стажове, широк избор от
програми на английски
език, световно признати
дипломи. Но не на последно, а може би даже и на
първо място, е причината, че образованието
в Нидерландия е много
по-достъпно, отколкото
в други образователни
дестинации.

Видове учебни
заведения
Университети (universiteiten)
– най-големите изследователски институции в страната. Занимават се предимно с хуманитаристика.
Университети по приложни
науки (hogescholen) – специализирани учебни заведения за
изкуства, земеделие, спорт,
но и за медицина, инженерни
науки и др.
Бакалавърските степени се
придобиват след 4 години
обучение.
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Различните висши училища могат да имат различни изисквания за прием. Проучете внимателно изискванията на желания
от вас университет. Стандартният пакет включва:
• • формуляр за кандидатстване, попълнен онлайн на
info.studielink.nl
•• диплома за завършено средно образование или академична
справка (преведена и легализирана)
•• сертификат за владеене на английски език - обикновено
TOEFL-iBT (мин.80) или IELTS (мин.6.0)
•• препоръки (обикновено от преподавател)
•• мотивационно писмо.

Най-добър срок за кандидатстване
Препоръчително е да сте готови с документацията до 1-ви
април в годината, в която започвате обучение. Крайният срок
за повечето университети е 1-ви август, но е добре да имате
време за реакция в случай, че има проблем с кандидатурата ви.

Как е организирано обучението
Учебната година във висшите училища започва през месец
септември и е разделена на 2 семестъра. В това отношение е доста подобна на българската.

Стипендии	
Нидерландските висши училища, държавата и институциите
отпускат стипендии, но малко. Все пак възможности има
– много българи биха могли да кандидатстват за социална
стипендия. Възможно е ползването и на студентски заем.

Такса за образование
От 2015 г. на студентите се отпуска помощ за покриване
таксите в размер на 2168 евро годишно, което е и официалната сума за таксата за обучение. Уловката е, че студентът все пак трябва да си плати в началото на годината,
но впоследствие парите се възстановяват. Фактически,
вече може да причислим и Нидерландия към страните с
безплатни бакалавърски програми. Казваме това, защото
правителството на Нидерландия взе решение да намали
учебната такса наполовина. Така вместо 2168 евро, студентите ще платят само 1084 евро. Това решение е одобрено
от Втората Камара на Парламента в Нидерландия. Таксата
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обаче ще важи само за първокурсниците. Учащите
се пък трябва да отговарят на следните условия: да
са първа година студенти в бакалавърска програма
в университет в Нидерландия и да са граждани на
Европейския съюз.
Намалената годишна такса обаче няма да важи за
магистърските програми.

Разходи за живот
Ще са ви нужни около 700–1000 евро на месец, в
които влизат:
•• 300-400 евро за наем
•• 300-400 евро за храна
•• по 50-100 евро за транспорт и учебни пособия.

Работа
Българските граждани могат да работят в Нидерландия по време на обучението си, а от 2014 г. отпаднаха и всички ограничения за българи и румънци.
Работа в Нидерландия се намира, но е желателно тя
да не пречи на следването ви.

ТОП

ФАКТА ЗА
НИДЕРЛАНДИЯ

ПолезниСАЙТОВЕ
сайтове
ПОЛЕЗНИ
www.nuffic.nl
www.nuffic.nl
www.studyinholland.nl
www.studyinholland.nl
www. info.studielink.nl
info.studielink.nl
www.

1

Едни от най-добрите университети в световен мащаб
се намират в Нидерландия. Те винаги застават на високо
място в образователната ранглиста. През годините Нидерландия става все по-популярна дестинация, а университетите
– все по-разпознаваеми. Например в класацията на Times Higher
Education за 2020 година в топ 100 има цели 10 университета от
Ниската земя.

2

Специалностите на английски език са едни от най-големите предимства. Почти всеки
университет има бакалавърски степени на езика на Шекспир. А още по-хубавото е, че
имате и курсове по нидерландски към програмата, така че езикът няма да ви бъде проблем
и в един момент ще се почувствате като у дома си.

3

Методите на преподаване не са за изпускане. Повечето студенти ги определят като
атрактивни, защото не те карат само да учиш, а да бъдеш креативен и да работиш
заедно с колегите в групи. Повечето уроци и семинари се провеждат в малки групи до 20
човека. По-голямата част от курсовите работи отново са свързани с екипна работа.

4

Нидерландците са топли и приветливи хора, толерантни към разнообразието. Обществото е пример и за мултикултурна среда. Може да срещнете всякакви националности, както в университета, така и по улиците.

5

Ако обичате да живеете здравословно – Нидерландия е точно за вас. Населението
на страната се нарежда сред едни от най-здравите хора в света. Това се дължи на
чистата храна и спорта, които са част от културата. Както знаете, най-използваното
превозно средство в Ниската земя не е колата, а колелото.

Нидерландия

Windesheim University
of Applied Sciences

Специалности

Windesheim е университет за приложни науки в Нидерландия от
много години. Предлагаме личен подход на студенти в малки
класове (15-20 студенти). Ние сме практически ориентиран университет с много проекти и стажове. Имаме силен фокус върху
развитието на лични умения и висококачествено образование в
красив град.
Windesheim предлага 2 бакалавърски степени по бизнес администрация:
· „Международен бизнес“ - за студенти, които се интересуват
от теми като мениджмънт, логистика, финанси и (интернет)
маркетинг, и които търсят университет, където личностното
развитие е основен фокус.
· „Управление на глобални проекти и промени“ (устойчив бизнес
и иновации) - за студенти, които искат да направят света подобро място за живот по бизнес начин. Темите са изменението
на климата, глобалното здраве, замърсяването, правата на
човека, изкореняването на бедността и социалното предприемачество.

Business Studies:

Акредитации

Контакти:
Aдрес:
P.O. Box 10090
Zwolle 8017 CA
Нидерландия
+31 88 469 9911
info@windesheim.nl
www.windesheim.com

International Business,
Global Project and Change
Management
(Sustainable Business)

NVAO

Класации:
Заема второ място в класациите на университети по приложни
науки в Нидерландия, според експерти и студенти

Innovations
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Академични изисквания
Сертификат за владеене на английски език:
В зависимост от програмата: Cambridge B2, IELTS 6.0 или 6.5,
TOEFL 80 или 90
Диплома за средно образование или диплома, издадена от
профилирана гимназия с профил математика и английски
език
Условен прием
Интервю – да, за Global Project and Change Management

Документи
Формуляр за кандидатстване – онлайн през studielink.nl
Препоръки – 2 за Global Project and Change Management
Тест за Global Project and Change Management

Бакалавърски
програми

Английски език на обучение
8 семестъра продължителност
на обучението
Начало на годината –

1-ви септември
Край на годината –

1-ви юли

Крайни срокове
Редовен прием – 15-и юни за International Business и
1-ви юни за Global Project and Change Management

Финансови условия (годишно)
Валута
евро
Такса за обучение
2 168
Общежития/настаняване 450 месечно (само за Global
Project and Change Management)
300 - 500 месечно за квартира
Учебници
500 за International Business
250 за Global Project and
Change Management
Храна
300
Здравни застраховки
100

Финансова подкрепа
Студентски заеми – да, при минимално изработени 56
часа на месец

статистика 2020/2021

25 000 студенти
до 50 % международни
студенти в зависимост

от програмата

20 студенти от България
Студентски услуги
Кариерен център
Център за чуждестранни
студенти
Академичен център
Възможности за стажове
Възможност за обучение в
чужбина
Общежития – само за Global
Project and Change Management
Спортни съоръжения

Актуална информация на вашия образователен портал - www.StudyAbroad.bg
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Нидерландия

Fontys University
of Applied Sciences

Kонтакти:
Безплатно кандидатстване
с UNIFY - официален
представител на
университета за България.
www.unify.bg

Специалности:
Айндховен
ICT and Software
Engineering
ICT and Business
ICT and Technology
ICT & Infrastructure
ICT & Media Design
Electrical and Electronic
Engineering
Mechatronics
Mechanical Engineering
Industrial Engineering and
Management
International Business
International Communication
Management
Automotive Engineering

Венло
International Business
International Finance &
Control
Marketing Management
International Fresh Business
Management
Logistics Management
Logistics Engineering
Business Informatics and
Software Engineering
Industrial Design
Engineering

Със своите над 44 500 студенти, Fontys е обявен за найголемият университет по приложни науки в Нидерландия.
Предлага най-добрите програми в сферата на инженерните
специалности, IT, логистиката, както и бизнес програмите.
Има три кампуса в градовете Айндховен, Тилбург и Венло, разположени в центъра на Нидерландия и близо до белгийската
и немската граница. Благодарение на това може да се каже,
че Fontys предлага кариерно развитие на студентите си в
един от най-силните икономически региони на света. Двете
стажантски програми, един семестър в друга държава и срещите със студенти от цял свят, са важна част от образователния процес в университета. Fontys осигурява настаняване
за всички международни студенти през първата година.
Преподавателите в университета не са типичните академици. Повечето от тях са практици. Много от тях са работили в големи корпорации преди да започнат работата си в
университета. Fontys поддържа контакти с над 500 компании
от цял свят, което позволява на студентите да изкарват
стажове в известни компании от света на бизнеса. По този
начин възпитаниците на висшето училище получават както
теоретични знания, така и практически умения, които са им
необходими в навлизането в реалния свят на бизнеса.

Акредитации
NVAO (Нидерландско-фламандска акредитационна организация).

Класации
Класация на нидерландските университети по приложни
науки: 5-о място.

Международни и съвместни програми
HAMK and SeAMK, Finland (double degree IB Venlo), University of
Plymouth, UK (MBM master), FOM, Germany (MBA master).

Тилбург
International Lifestyle
Studies
Marketing Management Digital Business Concepts
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Изисквания за прием	
IELTS 6.0, TOEFL 550 или техен аналог
Диплома за средно образование
Мотивационно писмо
Формуляр за кандидатстване
Език, на който се представят документите за
кандидатстване - английски или немски.

английски, немски,
нидерландски език на
обучение

8 семестъра
продължителност на
обучението
септември начало на

Крайни срокове
Есенен/зимен семестър:
15-и юни (с настаняване); 15-и август (без настаняване)
Февруарски прием за програмите:
International Business in Venlo
CT: Information and Communication Technology
15-и декември (с настаняване)
15-и януари (без настаняване)

учебната година

май/юни край на учебната
година

статистика 2020/2021

44 500 студенти общо

15% международни студенти
Повече от 500 студенти
от България

Финансови условия
Валута 		
Такса за обучение
Регистрация и
други такси
Настаняване
Учебници		
Храна		
Здравна		
осигуровка

Бакалавърски
програми

евро
2168* годишно
Безплатно за целия процес на
кандидатстване с помощта на Unify
382 - 501 месечно
200 годишно
200-300 месечно
Европейската здравна карта е
достатъчна за български студенти

*Само за първокурсници в бакалавърски програми таксата е
наполовина.

Финансова подкрепа
Студентски заем от Министерството на
образованието
Студентска субсидия за работещи студенти
Работа в университета
Платени стажове

17 програми с обучение на
английски език
Студентски услуги
Кариерен център
Съветник за международни
студенти
Академична подкрепа за
студенти
Възможности за стажове
Възможност за обучение в
чужбина
Общежития
Спортни съоръжения
Собствена футболна лига

Актуална информация на вашия образователен портал - www.StudyAbroad.bg
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Русия

Русия

Обща
информация
Много бъдещи студенти и родители се притесняват, че дипломата
от Русия няма да бъде
призната в ЕС. Според
Първия секретар на
руското посолство и завеждащ отдел „Образование“ в мисията – Роберт
Шестаков, цитиран от
вестник „Стандарт“, в
този план е в сила Лисабонската харта, която е
подписана от България и
Русия. За България руските дипломи се признават
с помощта на системата на Националния
център за информация и
документация (НАЦИД).
„Дипломите, получени
в Русия, се признават
както в България, така
и в другите страни на
ЕС“, споделя Роберт
Шестаков.

Език на обучение
Руски (предимно), английски

Документи за
кандидатстване
Най-разпространеният езиков
изпит за руски език е т.нар.
„Тест по русскому языку как
иностранному” или накратко
– ТРКИ. В интернет прос104

транството може да го срещнете и с английското му съкращение – TORFL. Изпитът се администрира директно от руското
образователно министерство и има пет нива, съответстващи на
Общоевропейската референтна езикова рамка.
Някои висши училища може да приемат и само с диплома от
средно образование, ако сте изучавали интензивно руски език.
Например – завършилите руски езикови гимназии могат да се
възползват от това.
Освен да притежават диплома за завършено образование, кандидатите трябва да имат и добри оценки по определени балообразуващи предмети за специалността, за която кандидатстват. В
това отношение руската система за прием напомня българската.
Оценки от порядъка на много добър 5.00 са достатъчни за повечето специалности.

Най-добър срок за кандидатстване
Академичната година в Русия има два семестъра. Първият семестър започва през септемвери и приключва януари. Вторият започва февруари и приключва юни. Задължително е всеки университет
да започва през септември.
Самите срокове за кандидатстване зависят от дадения университет, но като цяло са до юни месец.
Кандидатите могат да подават документи на RUSSIA.STUDY и
чрез РКИЦ в София, и да избират от 3 до 6 университета, сред
които не повече от два в Москва и Санкт Петербург. Кандидатстването за българските студенти става само по документи.

Стипендии
Има възможности и за стипендии. Всяка година Министерството
на образованието и науката на Руската федерация отпуска за
българските граждани:
•• 5 стипендии – пълен срок на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”;
•• 5 стипендии – пълен/частичен срок на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „доктор” и за
специализация на преподаватели и научни работници във висши
учебни заведения на Русия.
Вероятно може да откриете и други варианти, ако се свържете с
конкретни висши училища.

Такса за образование
Средният размер на семестриалните такси е приблизително
600 лева, но обърнете внимание на ключовата дума „среден”.
Има големи вариации, особено в магистърските програми и в
частните висши учебни заведения. В Руската федерация, подобно
на България, има истински бум на частните вузове, академии и
колежи след краха на комунизма, но тези висши училища все още
не могат да се преборят за същия престиж, с който разполагат
по-старите университети.
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Разходи за живот
Едва ли може да се правят каквито и да е
сравнения между Москва, Санкт Петербург и
провинцията. Все пак, ако смятате да учите в
страната, то вероятно ще става дума за един
от тези два града. В Москва е по-скъпо. Иначе,
ако говорим за цени, ще са ви необходими поне
по 1000 лева на месец, за да живеете комфортно и в прилична квартира.

Работа
За работа в Русия се изискват документи,
ПОЛЕЗНИ САЙТОВЕ
че можеш да пребиваваш в страната. Ако си,
разбира се, студент, нямаш нужда от никакви
www.studyinrussia.ru/en/
позволения. Това важи само за акредитираните
www.russia.study/en
държавни университети. Ако учите в частен
университет, в повечето случаи нямате
www.studyinrussia.com/
позволение. Друга важна особеност е, че може
www.ribttes.com/study-inда работите само в града или окръга, в който е
russia/
университетът, както и да работи в сферата,
в която учите.
Също така, може да потърсите работа и в
самия университет. Много
университети предлагат
почасова работа на
своите студенти.
Висшето образование в руските държавни училища може
да бъде безплатно. Възможностите за финансиране са
достъпни за международни студенти, които могат да кандидатстват за стипендии. Имайте предвид, че конкуренцията
винаги е висока, така че ще трябва да положите повече усилия,
за да получите безплатно образование.

1
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ТОП

ФАКТА ЗА
РУСИЯ

И когато говорим за финансиране – таксите за обучение
в Русия винаги са в рамките на разумното и са по-евтини
от Европа. Ако учите бакалавър, средно годишната ви такса
е около 2000 долара, а магистърската е 3500 долара. Университетите също така предоставят и специални пансионни
условия, при които е по-евтино настаняването, отколкото да
наемете апартамент.

3

Образователната система е същата като в Европа – за
бакалавър учите 4 години и 2 години за магистър. Дипломите също така са международно признати.

4

Образованието в Русия е по-персонализирано от европейското. Лекторите обръщат повече внимание на всеки студент, винаги може да получите съвет и да задавате въпроси
по всяко време. Практическата работа също е застъпена.

5

Освен на руски, образованието е и на английски език. А
още по-хубавото е, че имате застъпени часове и по руски,
така че ще можете да научите един нов език.

САЩ

САЩ
Език на обучение
Английски език

Документи за кандидатстване

Обща
информация
Колежите от т.нар.
Бръшлянова лига (Ivy
League) са познати по
целия свят с престижа
и качеството си. Това
са институции като
Харвард, Принстън,
Йейл. Но не е задължително да сте в един от
тези университети, за
да получите висококачествено образование.
Имате избор от над 4000
университета, в които
може да намерите нещо
много по-специфично и
подходящо за вас, както
и да спестите огромна
сума пари от такси.

Видове учебни
заведения
В САЩ има два вида висши
учебни заведения:
• Колежи – над 1600 на брой,
предлагащи двугодишно
обучение, след което присъждат Associate Degree –
диплома за професионална
квалификация.
• Университети – над 2000,
даващи бакалавърска
степен след завършен 4-годишен курс на обучение.
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Всеки щат си има собствено законодателство по отношение на висшето образование. Освен това всеки университет има свои собствени особености при кандидатстване.
Затова е трудно да правим генерализации относно нужните
документи. Все пак сред нещата, които най-често ще ви
трябват, са:
•• академична справка за успеха от училище към момента
на кандидатстване или диплома за завършено средно
образование. Необходим е официален превод на английски
език и легализация.
•• препоръки от учители
•• информация за академични постижения, извънкласни дейности и хобита
•• едно или повече мотивационни есета – темите обикновено са зададени от всеки университет
•• сертификат за владеене на английски език - TOEFL/ IELTS/
Cambridge English и др.
•• тестове за оценка на академичния потенциал: SAT – някои
университети изискват освен езиков сертификат и резултати от SAT (Scholastic Aptitude Test) или ACT (American
College Test). Консултирайте се с висшето училище, от
което се интересувате, за да разберете кой от двата
теста да положите.
•• събеседване/интервю – някои от най-престижните университети провеждат и интервю с кандидатите.

Най-добър срок за кандидатстване
Ранен прием за есенния семестър - до 1-ви ноември. От 1-ви
януари до 1-ви февруари - за есенния семестър, и за пролетния семестър - 1-ви октомври.

Как е организирано обучението
Учебната година започва през септември и протича в 2
семестъра – есенен и пролетен. По-голямата част от
висшите училища в САЩ предлагат възможности за започване на бакалавърска програма и в двата семестъра.

Стипендии
Ако се надявате на стипендия при кандидатстване, трябва
да покажете висок успех от средното образование, резултати на тестовете и други постижения в областта на
науката.
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Такса за образование
Таксите в САЩ безспорно са много високи. За най-престижните университети започват от 8000 щатски долара и
могат да достигнат до 80 000 долара
годишно. Така наречените „community
colleges” (обществени колежи) предлагат обучение и под тези цени.

Полезни сайтове

Разходи за живот

www.studyusa.com/en

За месечни разходи - наем, храна,
транспорт - добре е да се предвидят
1000–1200 щатски долара.

www.fulbright.bg

Работа

www.eca.state.gov

Студентите в САЩ имат право да работят до 20 часа седмично по време
на обучението си.

www.ussc.edu.au

www.educationusa.info

2
причини
защо да учите
в САЩ

Гъвкавостта е на първо място - американските
колежи могат да се похвалят с високо ниво на
гъвкавост, когато става въпрос за програмите
и възможността за преместване. Можете да смените
основната си дисциплина няколко пъти, докато не се спрете на това, което наистина ви харесва. Също така може
да се преместите в друг университет, използвайки вече
събраните кредити от преминатите курсове.

3
1

Не е нужно да знаете
какво точно искате да
учите в началото - в САЩ
студентите изучават по около 5
предмета на семестър преди да
изберат т.нар. „major” – основната дисциплина, в която ще се
дипломират. Често тези предмети могат да нямат нищо общо с
финалния основен предмет. Не е
изненада да срещнете студенти
в специалност Информатика,
които взимат курсове по немски,
литература, бизнес или нещо тотално различно. Разнообразието и
свободата в избора на предмети
е един от най-големите плюсове
на обучението там.

Съществуват възможности за финансиране - американското образование носи славата си на едно от
най-скъпите в света. Таксите наистина са високи,
но пък в повечето случаи покриват и настаняване. Не са за
подценяване и възможностите за стипендии и финансова
помощ от страна на самите университети, както и от
външни организации.

4

Спортът в колежа е важен - в Европа университетските отбори по който и да е спорт не са от
голямо значение. В САЩ това не е така и спортът
в рамките на университета заема важна роля в студентския живот. Ако пък спортът не е вашата страст, то
от вас ще се очаква да подкрепяте университетския си
отбор. Това създава интересно чувство за принадлежност
и може да е много забавно.

5

Учите качествено - в Щатите се наблюдава дисбаланс между спокойните лекции, отзивчивите преподаватели, позитивната студентска общност и
строгите методи за оценяване. Дори най-малката грешка
при цитиране в курсова работа може да ви отнеме много
точки, затова трябва да сте отдадени на ученето и да
бъдете много внимателни.

Финландия

Финландия
Видове учебни заведения
Висшите училища във Финландия са държавни и частни,
разделени в два основни сектора: университети и политехнически институти, познати още като Universities of applied
sciences. В момента в страната има 21 университета и
30 политехнически института. Университетите провеждат
обучение от академичен тип и извършват изследователска
дейност, а политехническите висши училища предлагат
професионално обучение.

Език на обучение
Обща
информация
Финландските специалисти се стремят да
внедрят международни
практики в системата
и да привлекат повече
чуждестранни студенти
в програмите на своите
университети. В резултат
на това университетите
във Финландия предлагат
100% безплатно висше образование и са подходяща
алтернатива на скъпото
европейско образование
във Великобритания.
Университетите във
Финландия имат отлична
техническа база и отделят огромни средства за
поддържане на стандарта.
Не на последно място,
финландските висши
училища предлагат над 400
бакалавърски, магистърски
и докторски програми на
английски език. Английският език е и третият, неофициален език в страната,
затова и масово хората
извън университета общуват на него.
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Във Финландия можете да учите на фински, шведски и
английски език. Повечето от финландските университети
предлагат курсове по фински за чуждестранни студенти.
Над 400 пък са програмите на английски език, предлагани от
висшите училища. Най-често изискваните английски езикови
сертификати са IELTS, TOEFL и тези на Cambridge ESOL.

Документи за кандидатстване
В случай, че се интересувате от програмите по английски
език, потърсете в сайта на Центъра за международни връзки
CIMO www.cimo.fi След като изберете програма, трябва да
осъществите контакт директно с учебното заведение и поточно – отдела за прием на чуждестранни студенти.

Как е организирано обучението
Дипломите, които се предлагат, са до бакалавър, магистър
и доктор. Докторска степен можете да получите само в
университет. Бакалавърската степен в университетите
се получава след 3-годишни програми, а в политехническите
институции – след 3.5-4 години. Магистърската степен се
взима след завършване на 1.5-2-годишни магистърски програми. За докторска степен се учи 3-4 години.

Стипендии
При безплатно обучение стипендии не се отпускат за бакалавърски програми, а само на изследователи, специализанти
и докторанти. За стипендии трябва да се информирате от
сайта на CIMO. Имайте предвид, че отпусканите суми не
са големи - около 1000 евро на месец и едва ли ще покрият
всичките ви разходи за живот.

Такса за образование
На богата, социално ориентирана и милееща за образованието държава като Финландия подхожда безплатно образование и то е именно такова. Във всички държавни вузове
обучението е без такси.
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Разходи за живот
Във Финландия животът е
доста скъп. Наемите започват от 600-700 евро (Хелзинки) и малко по-ниски суми в
другите градове. Като цяло,
живеещите в държавата
българи предупреждават,
че животът с по-малко от
1500 евро на месец е труден. И въпреки всичко, месечната издръжка е средно
2 пъти по-ниска в сравнение
с Великобритания, САЩ или
Канада.

Работа

Полезни сайтове

Студентите могат да
работят свободно каквото
искат, без ограничения във
времето, за да финансират
образованието си.

причини защо
да учите във
Финландия

www.universityadmissions.fi
www.studyinfinland.fi
www.finlanduniversity.com
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Финландия може да ви спечели с безплатното си
образование.
Добро ниво на висшите училища.

Възможност да учите на английски език.

Социални придобивки - безплатен Интернет, достъпно медицинско обслужване и намаления в студентски
столове, транспорт, музеи.
Приемът в бакалавърски програми не е един, а два
пъти в годината - януари/февруари и септември.

Франция

Франция
Видове учебни заведения
Университети – с най-широк профил сред висшите учебни
заведения. Инженерни висши училища – с техническа насоченост. Архитектурата също се изучава в специализирани
технически вузове. Академии по изкуствата – за танцово,
музикално и филмово изкуство. Специализирани висши
училища и институти – специалности като туризъм, спорт,
мода и медицина.

Обща
информация

Език на обучение

Франция е една от
най-престижните
европейски дестинации
за получаване на висше
образование. Страната
традиционно се нарежда
сред първите места
в Европа според броя
на международните си
студенти: около 12% от
общия брой на студентите са чуждестранни.
Причините за това са
много: от висококачественото образование,
през богатия избор на
специалности и нарастващия брой програми
на английски език, до
едни от най-ниските
такси в света. Не се
прави никаква разлика
между чуждестранни
и френски студенти:
условията за прием,
издаваните дипломи и
таксите за записване
са еднакви, без значение
от националността.
Франция е една от найпредпочитаните дестинации и за българските
студенти – близо 1500
българи избират да следват в едно от многото
висши учебни заведения
в страната.

Документи за кандидатстване

Френски (основно) и английски.
Документи, които университетите изискват при кандидатстване или при записване на място, са:
•• преведено на френски и легализирано фотокопие на акта за
раждане или документ за самоличност
•• документи, удостоверяващи нивото на владеене на
френски език (сертификати DELF на ниво поне В2 или DALF,
сертификати TCF или TEF)
•• за зрелостниците – академична справка за годишните
оценки от 9-и, 10-и, 11-и и първи срок на 12-и клас
•• за завършилите средно образование - диплома за завършено
средно образование; за студентите първа година - уверение за записване в университет; за тези, които са втора
или следваща година - академична справка и уверение, че са
записани в по-горен курс.

Най-добър срок за кандидатстване
Започнете с подготовката на документите си най-късно
през януари месец на годината, в която смятате да кандидатствате. Точните дати може да варират между различните университети, но обикновено в началото на лятото
вече ще се знае дали сте приети.

Как е организирано обучението
Академичната учебна година започва в края на септември
или началото на октомври и е организирана в 2 семестъра.

Стипендии
Обучаващите се в бакалавърски програми могат да кандидатстват за социални стипендии, при които се посочват
доход на семейството, брой деца в него и колко от тях са в
образователната система. Отпусканите средства обикновено покриват част от месечната издръжка на студента.

Такса за образование
Във Франция таксата за обучение зависи от избора на
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университет и курс. Обучението в държавните висши
училища е безплатно, но
www. campusfrance.org
упоменава общовалидна
във всички тях такса за
записване от 170 евро на
година за бакалавърска програма (Licence). В частните
висши училища годишните
такси са между 3000 и
10 000 евро.

Разходи за живот
За месечни разходи са нужни поне 800 евро:
•• 250–500 евро наем в кампус
•• 300–600 евро свободен наем
•• 150 евро за храна.

Полезни сайтове
www.enseignementsup
recherche. gouv.fr

Работа

www.institutfrance.bg

Всички студенти във
Франция имат право да работят до 964 часа годишно.
Българите, катo граждани на ЕС, се ползват със
същите права като всички
останали европейци.

www.caf.fr
www.admission-postbac.fr

1
2
3
4
5

74 държавни университета.

Над 200 висши инженерни училища.

причини да
учите във
Франция

150 висши училища по търговия и мениджмънт.

120 държавни висши училища по изкуства.

20 училища по архитектура и много други
висши специализирани училища в области като социалната сфера, парамедицина, туризъм, спорт, мода, дизайн.

Швейцария

Швейцария
Видове учебни заведения
Университети - признатите на национално ниво университети са
14, сред които 2 консерватории за изкуство и музика.
Професионални висши училища - най-често подготвят кадри за
туристическата индустрия и технически специалности. Качественото образование в Швейцария води до нарастване на международните студенти. Да учиш в Швейцария не е лесно, но дипломата е
международно призната и би трябвало да ви осигури добра работа
след завършването ви.

Обща
информация

Език на обучение

Швейцария е подредена
във всяко отношение
страна и образованието
не прави изключение. В
Швейцария има държавни и частни вузове.
Държавното образование
се осъществява от 10
кантонални университета и два федерални технологични института. В
Швейцария има частни
колежи, преподаващи
по англосаксонската
система, чиито програми не са акредитирани и
дипломите не се признават в Швейцария. Преди
да се запишете в колеж,
проверете как стои въпросът с признаването
на дипломите, които се
получават.

Документи за кандидатстване

- 4 официални езика
- 26 федерални кантона
- франици с Италия,
Германия, Франция,
Австрия и Лихтенщайн
Населението в Швейцария е изключително
разнообразно, а 30% от
студентите - с международен произход.
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Немски, френски, италиански и английски език
•• Формуляр за кандидатстване на избрания университет;
•• Диплома за средно образование или академична справка, ако
дипломата още не е получена – нотариално заверено копие,
официален превод на английски, легализация и апостил;
•• Сертификат за владеене на съответния език (немски, френски,
италиански, английски).
Възможно е някои университети да изискват и полагането на
допълнителни изпити за прием.

Най-добър срок за кандидатстване
В Швейцария няма общ строго определен срок за кандидатстване
във всеки университет. Учебната година традиционно започва
през септември и трябва да сте готови с документите си в
интервала януари-юни същата година. Същевременно е добре да
проверите и в отделните университети за възможности за зимен
или допълнителен прием.

Как е организирано обучението
Учебната година се състои от два семестъра и обикновено се
започва с подготвителна сесия. Началото на зимния семестър е
септември и приключва през декември, преди Коледните празници.
Летният е от февруари до юни.

Стипендии
Швейцарското правителство предлага стипендии за чуждестранни студенти от много държави, но при доста строги условия.
Трябва да сте под 35-годишни, да нямате друга работа, да имате
препоръка от преподавател и висшето си училище и т.н. Всички
тези фактори влияят и на размера на стипендията. Повече информация по този въпрос може да намерите на сайта на швейцарското образователно министерство или в посолството. Освен
това, някои университети предлагат стипендии или отстъпки от
таксите. Но тук генерализации не могат да се правят – трябва
да проверите условията за всяко конкретно място. В държавните
университети таксите са около 500-1000 евро на семестър.
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Такса за образование
Годишните такси за образование в държавните университети в
Швейцария варират в доста широки граници. От около 1200 до
8000 швейцарски франка на година.

Разходи за живот
Животът в алпийската страна определено е скъп. За да покриете всичките си разходи като наем, храна и учебници са ви
необходими 1500 швейцарски франка (1200 евро) месечно. Сума,
която звучи внушително за повечето българи.

Работа
Макар да не е част от Европейския съюз, Швейцария принадлежи
към т.нар. Европейско икономическо пространство и там важат - в общи линии - същите правила. В същото време трябва
да знаете, че студентите имат право на труд до 22 часа на
седмица, а налице са и някои законови ограничения и разпоредби
при наемането им.

ТОП

ПОЛЕЗНИ САЙТОВЕ
www.swissuniversity.ch
www.educa.ch
www.eda.admin.ch
www.berufsberatung.ch
www.sbf.admin.ch
www.stipendien.educa.ch
www.housingforstudents.ch

ФАКТА ЗА
ШВЕЙЦАРИЯ

1

Университетите в Швейцария са на световно ниво. В международните
класации учебните заведения винаги са сред първенците, като отличникът измежду тях е ETH Zurich. Най-старият университет пък е University of
Basel, създаден през далечната 1460 година.

2

Швейцария може да е една от най-малките страни в Европа, но се
състои от 26 федерални щата. Населението е разнообразно и богато на
култура. Това може да бъде само в плюс на всеки един международен студент.

3

Имайте предвид, че Швейцария е скъпа държава и ако искате да учите
в нея ще трябва да бъдете подготвени, че ще са ви нужни около 1200 евро
месечно само за разходи.

4

В много европейски държави английският език е застъпен, но в Швейцария не е точно така. Разбира се, че има специалности на езика на
Шекспир, но предимно немския и френския език са основните в образователната система.

5

Швейцария е това, което е, благодарение на правилата, които се спазват
от всеки един гражданин. Ако в други европейски държави можеш да си
позволиш все пак да нарушиш дребни житейски правила като преминаване на
червено, то тук е напълно забранено и глобите са много високи. Затова, приемайки, че ще учиш там, трябва да знаеш, че всяко правило се спазва изкъсо.
Актуална информация на вашия образователен портал - www.StudyAbroad.bg
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Швейцария

Swiss Education Group

Kонтакти:
Кристина Кирилова
Avenue des Alpes, 27
Монтрьо
+359894725335
kkirilova@swisseducation.com
www.swisseducation.com/en/
about-seg/
Швейцария

Специалности:
Туризъм
Хотелиерски мениджмънт
Ресторантьорство
Спа туризъм
Събитиен мениджмънт
Кулинарно изкуство
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Swiss Education Group е най-голямата частна група колежи,
предлагаща образование в сферата на хотелиерството,
туризма, бизнеса и кулинарните изкуства. Групата се състои
от 4 колежа с различен профил и специалност - Swiss Hotel
Management School, Hotel Institute Montreux, Cesar Ritz Colleges
и Culinary Arts Academy Switzerland. Групата остава вярна на
академичните традиции, но се фокусира и върху практичните
аспекти в хотелския мениджмънт, като отговоря на изискванията на съвременния туристически бизнес.
Колежите от SEG предлагат широка гама от бакалавърски и
магистърски програми, както и следдипломни квалификации в
следните области: хотелиерство, туризъм, събитиен мениджмънт и бизнес управление, кулинарно изкуство. Програмите
се преподават на английски език и съчетават швейцарското "know-how" в хотелиерството и туризма с теорията на
управлението. Програмите съответстват на нуждите на
туристическата индустрия и гарантират успешна реализация на международния пазар на труда. SEG се радва на силни
партньорства с много реномирани световни хотелски вериги,
сред които: Kempinski, Hilton, Marriott Int. Hyatt, Accor Hotel и др.;
както и с много други компании, свързани със сферата на услугите и туризма, като Swiss airlines, Nestle, MCI, Royal Caribbean
Cruises, също така банкови институции UBS Bank, Ernst and
Young, Вanque privee de Edmond Rothschild и много други. В
четирите колежа се обучават студенти от 70 държави. SEG
има над 12 000 възпитаници по цял свят - атестация за успеха
на учебните програми.
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Изисквания за прием
Езикови тестове - TOEFL, IELTS, Cambridge advanced
certificate
Диплома за средно образование
Формуляр за кандидатстване
Есета (брой) – 1
Сертификати за участие в програми за лидерски умения /ако са налични/
Език, на който се представят документите за кандидатстване – английски език

Крайни срокове
4 седмици преди започване на учебната година

Бакалавърски
програми 2021/ 2022

99% международни студенти
4-7 студенти от България
всяка година

английски език на обучение
май, септември,
октомври, ноември,
януари - начало на учебната

година

Финансови условия
Валута 			

швейцарски франк

Такса за обучение 		

36 000 - 50 000 годишно

Общежитие/Настаняване

включено

Учебници			

включени

Храна 			
			

включена, закуска, обяд и
вечеря всеки ден

Регистрация 		

250

Студентски услуги
Кариерен център
Студентски организации и
клубове

Финансова подкрепа
Финансова помощ
Стипендии

Актуална информация на вашия образователен портал - www.StudyAbroad.bg
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Швеция

Швеция
Видове учебни заведения
Университети – изучаващи хуманитаристика, изкуства,
естествени науки и подобни. Някои от най-старите учебни
заведения в страната са университети. Колежи – по-тясно
профилирани висши училища.

Език на обучение
Шведски език и английски език

Обща
информация
На първо място, Швеция се свързва с чистота,
ред, безопасност и висок
стандарт на живот. Тя
може да се похвали с
дългогодишна история на
своите университети и
въпреки малкото си население е дом на едни от
най-добрите висши училища в света. Шведската
образователна система
има репутация на една
от най-иновативните в
глобален аспект, а няколко
шведски университета
попадат на челни места в
международните класации
на Times Higher Education
и QS World University
Rankings.
Образователната
система е пригодена към
нуждите на международните студенти. Швеция
е една от държавите
в света с най-разпространена употреба на
английски език. Всеки там
говори английски, тъй
като това е вторият
официален език след
шведския. Най-важното
му приложение е това в
университета – не ви е
необходим шведски, за
да учите в която и да е
шведска програма.
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Документи за кандидатстване
Кандидатите, чиито майчин език не е един от скандинавските езици, а искат да получат обучение на шведски език,
трябва да преминат през едногодишен подготвителен
курс. В Швеция се предлагат и програми, които се изучават
на английски език. Ако искате да се обучавате на езика на
Шекспир, трябва да представите сертификат, който да
докаже, че владеете езика. Накратко - документите, които
най-често ще трябва да си подготвите, са:
•• препоръки от учители
•• информация за академични постижения, извънкласни
дейности и хобита
•• едно или повече мотивационни есета – темите обикновено са зададени от всеки университет
•• сертификат за владеене на английски език - TOEFL/IELTS/
ESOL Cambridge.

Най-добър срок за кандидатстване
Препоръчваме ви да подготвите документите си преди
средата на януари, за да бъдете сигурни, че ще се справите
с всички изисквания за време. А освен това ранното кандидатстване се отчита като плюс в класирането за много
от специалностите.

Как е организирано обучението
Академичната учебна година в Швеция започва през септември и се дели на два семестъра. В новата система на
висше образование студентите могат да избират програмата си на обучение свободно и да комбинират различни
курсове по тяхно желание, избирайки от предложените им
от университета. За обучение, целящо получаване на академична степен, курсовете могат да се обединят в една
образователна програма, ако университетът или колежът
пожелае това. Продължителността на обучение за придобиване на бакалавърска академична степен е 4 години.

Стипендии	
За съжаление, възможностите за финансиране на образованието ви със стипендии и заеми са силно ограничени.
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Все пак шведските власти покриват
таксите за обучение, което не е малко
като финансов ангажимент. Българските студенти могат да се възползват
от месечна помощ на стойност около
300 евро. Стипендията се казва CNN
и е за отличен успех. Нужно е да имаш
отличен успех и да живееш в държавата повече от 1 година.

Такса
Във висшите училища в Швеция няма
семестриални такси за шведи, граждани на ЕС, Исландия, Швейцария и
Норвегия.

Разходи за живот
Много местни сайтове препоръчват
да си подготвите сума от около 8500
шведски крони (иначе казано – около 900
евро) месечно. Само наемите в скандинавската държава варират между 2000
и 4000 крони.

Полезни сайтове

Работа

www.studying-insweden.com

www.migrationsverket.se
www.studyinsweden.se
www.sweden.se

Имате право да работите в Швеция,
макар повечето местни студенти да
не го правят. Доста работодатели
предпочитат хора с познания
по шведски език.

1
2
3
4
5

Швеция е и една от най-иновативните нации. Обучението стимулира креативността и генерирането на идеи
от всички. Това обяснява и защо шведските университети са водещи в областта на технологиите.
Висшето образование в Швеция е безплатно за граждани
на Европейския съюз. Това важи както за бакалавърските,
така и за магистърските програми.

причини
защо да учите
в Швеция

Образователните институции са международно
ориентирани и залагат на обучението в групи, с фокус
към практическо решаване на казуси, което е особено
полезно за бъдещото професионално развитие и изграждането
на ценни за работодателите качества.
Международните студенти имат право да работят без
ограничение на времето за периода на следването си в
Швеция и така да финансират издръжката си.
Продължителността на обучението е 3 години за бакалавърските и 1 година за магистърските програми.

Шотландия

Шотландия
Видове учебни заведения
Университети, колежи

Език на обучение
Обща
информация
Шотландия е сред
най-предпочитаните
дестинации сред кандидат-студентите от
Европа. Британската
диплома, безплатното
образование, програмите
на английски език са факторите, които привличат
хиляди чуждестранни
студенти в античната
държава. Шотландия
може да се похвали и с
репутация на отличие
в образователната си
система според класацията Times Higher Education
World University Rankings
2018. В областта се
намират и най-големият
брой антични университети във Великобритания. Четири от петте
топ университета в
Шотландия са основани
преди 1600 година, като
най-старият – St Andrews
– датира от 1413 година.
Столицата Единбург се
смята за интелектуалния
и артистичен център на
Шотландия. Най-големият
град Глазгоу пък претърпява интензивно развитие в
последните години.
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Английски език

Документи за кандидатстване
Документите, които трябва да подготвите, са на практика идентични с тези, които се изискват в останалата част
на Острова.
•• UCAS формуляр (UCAS – централизираната електронна
система за кандидатстване в университети и колежи
(www.ucas.ac.uk), попълнен онлайн в системата
•• преведена и легализирана академична справка/диплома за
средно образование с оценките към момента на кандидатстване
•• препоръки (най-често 2 броя)
•• мотивационно писмо
•• сертификат за владеене на английски език - IELTS, TOEFL,
CAE или CPE.

Най-добър срок за кандидатстване
Кандидатстването в Шотландия се осъществява чрез
UCAS. Сроковете за кандидатстване са същите, както и
при кандидатстването в Англия: 15 януари в годината, в
която ще започне обучението.

Как е организирано обучението
Бакалавърските програми в Шотландия се отличават от тези
в останалата част на Великобритания най-вече по продължителността им – 4 години, вместо 3. Това, съответно, предполага и по-обширни учебни планове по много от програмите.

Стипендии	
Стипендиите, които висшите училища отпускат, рядко са
под формата на пари в брой, ако има такива. Все пак покриването на таксите от държавата не е малко, особено ако
направим сравнение с цените в съседна Англия.

Такса за образование
Обучението в Шотландия е безплатно за студенти от
Европейския съюз, което го прави изключително привлекателно за кандидат-студентите от България. Финансиране-
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то на семестриалните такси се осъществява
от шотландското правителство чрез SAAS
(Student award agency for Scotland). Подаването
на документи става след получена оферта от
шотландски университет.

Разходи за живот
Разходите за живот варират от 800 до 1100
британски лири на месец (заедно с тези за квартира/общежитие),
400-500 за наем. Големите градове в страната
са доста скъпи, особено в регионите, популярни
сред международните туристи. Нужни са 200-300
паунда за храна; 200-300 за транспорт, учебни
пособия, а защо не и за малко забавления.

ПОЛЕЗНИ САЙТОВЕ
www.studyinscotland.org
www.saas.gov.uk
www.scotland.org

Работа	
Изискванията за работа в Шотландия са същите
като тези в останалата част на Великобритания. От 2014 г. отпаднаха и
последните формални пречки
пред българите за
достъп до трудовия
пазар.

www.aboutscotland.in

1

Шотландските университети предлагат повече от 4500
курса и над 150 програми на ниво бакалавър и магистър.
Изборът е изключително широк и ще успеете да намерите
точно тази специалност, в която искате да се развивате.

ТОП

2
ФАКТА ЗА
ШОТЛАНДИЯ

Образованието в Шотландия датира още от XV век. Някои
от най-старите световни учебни заведения са именно
там. Затова и образованието е на високо ниво. Ако разгледате
класациите, ще ви направи впечатление, че почти няма класа ция без шотландски университет.

3

Университетите в Шотландия се славят с изследванията
си на свтовно ниво. Студентите участват активно в
изследователската работа.

4

Извън образованието, Шотландия е известна със своя
дружелюбен народ. Страната е едно приятелско място, в
което се помага на чужденците. Никой няма да ви откаже да
ви помогне и да ви даде съвет.

5

Ако ви остане свободно време, определено има какво да
се прави по шотландските земи. Цялата страна е пропита
с история – ще срещнете много замъци, които са отворени
за посетители и ще ви разкажат за славния живот преди
стотици години.

Актуална информация на вашия образователен портал - www.StudyAbroad.bg
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Азия

Азия
Видове учебни заведения

Обща
информация
Европейските и
американските университети могат да
оглавяват класациите,
но срещат все по-голяма
конкуренция в лицето на
азиатските институции.
През последните няколко
години те инвестират в
създаването на високотехнологични кампуси и
изследването на нови научни сфери. Безспорно, някои
азиатски държави винаги
са привличали голям брой
чуждестранни студенти.
В Япония, например, учат
над 150 000 студенти от
чужбина, което я прави
седмата най-популярна образователна дестинация в
света. Много от развиващите се в образованието
азиатски държави са част
от асоциацията ASEAN.
Тя включва малки държави
като Малайзия и Сингапур,
които инвестират големи
суми в своите университети. Броят на международните студенти в тях
се увеличава значително.
Сингапур, например, е
дестинация с над 50 000
чуждестранни студенти.
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Националният университет на Сингапур е най-доброто висше училище в Азия за трета поредна година, показва класацията на азиатските университети за 2019 година, обявенa
от THE (Times Higher Education). На второ място е университетът в Хонг Конг, а на трето място е технологичният университет Нанянг в Сингапур. Малайзия, Индонезия,
Пакистан и Тайланд пък са сред държавите, които могат
да имат водеща роля във висшето образование на континента през следващите години. Резултатите показват, че
тези страни имат потенциала да вървят по стъпките на
най-големите сили в образованието на континента - Китай
и Южна Корея.

Език на обучение
Може би си мислите, че езикът ще представлява пречка
при обучението в Азия. Все пак азиатските езици почти
не се преподават в Европа (все още). За щастие, азиатските университети предлагат разнообразие от програми
на английски език. Затова за кандидатстването ще ви е
необходим някой от стандартните сертификати TOEFL,
IELTS, CAE. Обучението в Азия е и страхотна възможност
за научаване на език като китайски или японски, особено
предвид развитието на азиатската икономика и влиянието
ú в съвременния бизнес.

Документи за кандидатстване
Азиатците са изключително стриктни и проявяват голямо
внимание към детайлите. Следователно трябва да правите
същото, ако искате да имате реалистичен шанс за успешно
кандидатстване. Документите, които може да ви потрябват, са следните:
Попълнена молба; мотивационно писмо; препоръки от ваши
преподаватели/учители (за предпочитане по предмети, свързани с програмата, за която кандидатствате); официални
копия на дипломата за средно образование; копие от паспорта; копия на паспортите на родителите (някои университети
може да искат това, други - не); документ за владеене на
английски език от признат езиков тест (TOEFL, IELTS и др.).

Стипендии
Икономическият растеж на Азия, образователната реформа
и развитието на програми на английски език обуславят нарастващите възможности за получаване на висше образование от амбициозни международни студенти. Това включва
стипендии за чуждестранните студенти и други форми на
финансиране.
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Такса за образование
Цената на обучението в Азия
варира значително в различните държави. Факт е, че някои
от най-добрите азиатски
университети изискват много
по-ниски такси от тези в
Европа или САЩ. В Малайзия
може да намерите програми
за 560 долара, докато в Сингапур държавата поема таксите в някои университети, ако
студентите продължат да работят там след завършване.
Азиатските университети се
стремят да привлекат кандидати от Европа, затова рядко
таксите им за европейци са
по-високи от тези за местните студенти. Съществуват
и много опции за стипендии и
пълно покритие на таксата за
обучение.

неща, които
трябва да знаете
за Азия

1

Азия обхваща 30% от
цялата суша на земята
и има население от над
4 милиарда. Това прави Азия
най-големият и най-населеният континент.

Полезни сайтове
www.chinamission.be
www.asiaexchange.org
www.educations.com/studyguides/asia/
www.topuniversities.com/
where-to-study/region/asia/
guide

2
3
4
5

Деветдесет процента от ориза на Земята се консумира в азиатските страни.

В Хонг Конг има над 8000 небостъргача. Това е два
пъти повече отколкото в Ню Йорк.

Индонезия е най-голямата държава, съставена от
острови. Има 17 508 острова в страната и 6000 от
тези острови са обитавани от хора.
Най-голямата скулптура в света - 153 метра - се
намира в Пролетния храм на Буда в Китай.

ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ - 28 ЛВ.
ЕЛЕКТРОННО ИЗДАНИЕ - 20 ЛВ.

7 броя

Bachelor's degree
guide
2022

Езикови
сертификати и
изпити

Сертификати

Езикови сертификати и изпити
C1 Advanced (Cambridge English)

C2 Proficiency (Cambridge English)

език

английски

английски

Общоевропейска
езикова рамка

С1

С2

Максимална оценка

А

А

Срок на валидност

безсрочен

безсрочен

CAE има четири модула: четене и
употреба на езика, писане, слушане и
говорене.
Четене и употреба на езика (8 части/56
въпроса за 1час и 30 минути), писане (два
текста за 1 час и 30 минути), слушане (4
части/30 въпроса за 40 минути), говорене
(4 части за 15 минути). Изпитът може да
се държи на хартия или на компютър

CPE e следващото ниво на изпита CAE.
CPE включва: четене и употреба на езика
(7 части/53 въпроса за 1час и 30 минути),
писане (два текста за 1 час и 30 минути),
слушане (4 части/30 въпроса за 40 минути),
говорене (4 части за 15 минути). Изпитът
може да се държи на хартия или на компютър

изпитни центрове

Оторизирани изпитни центрове:
Британски съвет в България, AVO-Bell;
Вътрешни изпитни центрове: Britannica
Cambridge ESOL Examination Center, Ecet
– Europe Schools, Maximum Exam Centre,
Pharos Schools of Language and Computing

Оторизирани изпитни центрове: Британски
съвет в България, AVO-Bell; Вътрешни
изпитни центрове: Britannica Cambridge ESOL
Examination Center, Ecet – Europe Schools, Maximum Exam Centre, Pharos Schools of Language
and Computing

възможност за
явяване

всеки месец
(компютърен и хартиен вариант)

всеки вариант се провежда по 3-4 пъти
годишно (хартиен най-често през март, май,
юни и ноември, компютърен – през февруари,
юли и ноември)

цена

407 лв.

418 лв.

срок за получаване
на резултати

2-3 седмици след изпита при
компютърен вариант
4-6 седмици при хартиен вариант

2-3 седмици след изпита при компютърен
вариант
4-6 седмици при хартиен вариант

официална
интернет
страница

www.cambridgeenglish.org

www.cambridgeenglish.org

описание
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Сертификати

IELTS iBT

TOEFL

DELE

английски

английски

испански

От А1 до С2 в зависимост от
оценката

Не се приравнява

От А1 до C2

9

120 точки

100 точки

2 години

2 години

безсрочен

Има две версии на IELTS – Academic
и General Training (в зависимост
дали е необходим за обучение или
работа в чужбина).
Състои се от четири части:
слушане, четене, писане и говорене.
Общо времетраене: 2 часа и 45
минути

TOEFL iBT е американски
стандартизиран тест с четири
секции: слушане (28-39 въпроса за
41–57 мин.), четене (30-40 въпроса
за 54-72 мин.), говорене (4 задачи
за 17 мин.) и писане (2 задачи
за 50 мин.). От 11. април 2021 г.
изпитът се предлага единствено в
компютърен вариант

Съкращението DELE означава
„диплома по испански като чужд
език“. Сертификатът се издава от
Министерството на образованието
на Испания.
Съдържа 4 секции: четене, писане,
слушане и говорене. Всяка от тях
носи по 25 точки. Изключение прави
изпитът за C2, в който същите
компоненти са комбинирани в три
групи по 33.33 точки.
Времетраенето на DELE е от 1 час
и 45 минути до 4 часа и 35 минути
в зависимост от нивото

Изпитът се провежда от
Британския съвет в 6 града:
София, Бургас, Варна, Пловдив,
Русе, Враца

Благоевград, Варна, Гоце Делчев,
Пазарджик, Пловдив, София.
Изборът на тестов център става
при регистрацията на уебсайта,
посочен по-долу

София - Институт Сервантес, Нов
български университет, Софийски
университет „Св. Климент Охридски“
Варна – IV Езикова гимназия
„Фредерик Жолио-Кюри“
Велико Търново - Великотърновски
университет „Св. Св. Кирил и
Методий“
Бургас - ГРЕ „Г.С. Раковски“
Пловдив - ЕГ „Иван Вазов“

всеки месец

всеки месец (но не във всеки
тестов център)

Четири пъти годишно през
април, май, октомври (когато се
предлагат само началните нива) и
ноември

425 лв.

240 щатски долара

от 105 лева (за ниво А1)
до 210 лева (за ниво С2)

13 календарни дни след изпита

6-10 дни след явяването на изпита

До три месеца след явяване на
теста

www.britishcouncil.bg/ielts

www.ets.org

www.dele.org

Актуална информация на вашия образователен портал - www.StudyAbroad.bg
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Сертификати

Езикови сертификати и изпити
SIELE

TestDaf

TELC

език

испански

немски

десет езика, сред които найпопулярен е немският

Общоевропейска
езикова рамка

От А1 до С1 в зависимост
от оценката

В2 до С1

А1 до С2

Максимална оценка

1000 точки

TDN 5

100%

Срок на валидност

5 години

безсрочен

безсрочен

описание

SIELE има четири
компонента – четене,
писане, слушане и говорене.
Всеки от тях носи по 250
точки.
Кандидатите могат да
изберат дали да държат
целия изпит или само някои
от неговите модули.
Отскоро съществува и
опция за дистанционно
полагане на теста от
вкъщи

TestDaF се състои от
четири части: четене (3
текста за 60 мин.) и слушане
(3 записа за 40 мин.) с
разбиране, писмено (един
текст за 60 мин.) и устно
(7 части за 30 минути)
изразяване.
Всеки модул се оценява
поотделно, което позволява
обективното отразяване
на знанията на ученика във
всички сфери на владеене
на езика

TELC е съкращение на The
European Language Certificates
– европейски¬те езикови
сертификати.
Изпитът TELC Deutsch C1
Hochschule е предназначен
за кандидатстване в
университети и съдържа устна
и писмена част. Втората се
състои от четене, слушане
с разбиране и задача за
съставяне на текст. Двата
модула са независими един от
друг и могат да се полагат
поотделно

изпитни центрове

Изпитът SIELE се държи
в електронен вариант в
оторизираните изпитни
центрове. В България има
два такива:
София – Институт
Сервантес
Велико Търново – Испански
културен център „Естрея“

София - Технически
университет, Гьоте
Институт
Пловдив - Университет
„Паисий Хилендарски“
Варна - Езиков център
Велико Търново Университет „Св. Кирил и
Методий“

Всичките центрове, които
организират този изпит, се
намират в София:
Езиков център „Стартгейт“
Център „Престиж“ ООД,
Асоциация „Знание“,
Интернационално училище
„Увекинд“

възможност за
явяване

Няма предварително
определени дати –
кандидатът сам избира кога
да се яви

6 пъти в годината

Няма предварително определени
дати – организира се спрямо
интереса към съответния
изпитен център. Възможно е и
човек да го положи сам

цена

155 евро за цял изпит;
От 55 евро до 100 евро за
отделен модул

145 евро

от 140 лева (за ниво А1)
до 310 лева (за ниво С1)

срок за получаване
на резултати

До три седмици след
явяване на теста

Шест седмици след деня
на изпита

До шест седмици след изпита

официална
интернет
страница

www.siele.org

www.testdaf.de

www.telc.net
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Сертификати

C.E.L.I.

DELF, DALF

SAT I и SAT II

Duolingo English Test

италиански

френски

английски и чуждите езици в
SAT II

английски

От А1 до С2

От А1 до С2

Не се приравнява

От А1 до C2

A

100 точки

1600 точки, всяка секция е с
максимални 400 точки

160 точки

безсрочен

безсрочен

5 години

2 години

Изпитите за
сертификати за общ
италиански език CELI
тестват кандидатите
в нивото им на общия
италиански език,
италианския в употреба
в социална среда, както
и учебна и трудова
среда. Изпитите CELI се
провеждат на 5 нива от
начинаещи до напреднали,
които при перфектно
владеене на езика ще
покрият ниво CELI 5

DELF и DALF са
официални дипломи,
издавани от френското
Министерство на
образованието. Това са
6 независими дипломи,
съответстващи на
шестте нива според
Европейската езикова
рамка. На всяко ниво
се оценяват четири
типа умения: слушане
и четене с разбиране,
устно и писмено
изразяване

Американски стандартизиран
тест. Не е компютъризиран работи се на хартия с молив.
Общата продължителност
на теста е 3 часа и 45
минути. Има четири части:
Математика, Езикова,
Писане, Есе. SAT II тества
по предмети Английски език
(Литература), История
(История на САЩ, Световна
история), Математика
(Ниво 1 и 2), Науки (биология,
химия, физика), Чужд език
(френски, немски, испански,
иврит, италиански, латински,
китайски, японски, корейски)

Онлайн тест за владеене
на английски език, който
може да се положи в
рамките на само 60
минути. Състои се от
уводна част с инструкции
(5 минути), „адаптивна
част“ със задачи за
четене и слушане с
разбиране и писане (45
минути), както и от видео
интервю (10 минути)

Италиански културен
институт

Френски културен
институт, София, Варна,
Бургас, Стара Загора

София, Благоевград, Бургас,
Варна, Русе, Пазарджик.
Изборът на тестов център
става при регистрацията
за теста. Обърнете се към
Международна фондация „Св.
св. Кирил и Методий”

Тестът се прави онлайн
и е достъпен по всяко
време – не е нужно човек
да се регистрира месеци
предварително или да
пътува до изпитен център

Три сесии (пролетна,
лятна, есенна)

два сесии годишно
(февруари и юни/юли)

7 пъти годишно

Кандидатът сам може да
определи кога да направи
теста

100 евро

от 160 лева (за DELF А1)
до 270 лева (за DALF С2)

64.50 долара или 49.50 долара,
в зависимост от вида тест,
който се държи (с или без есе).

49 долара

До три месеца след
явяване на теста

3-4 седмици след
явяването на изпита

2-3 седмици след явяването
на теста

До 2 дни (48 часа) след
полагането на теста

www.cvcl.it
www.iicsofia.esteri.it

www.ciep.fr
www.institutfrancais.bg

www.collegeboard.com

www.englishtest.duolingo.com

Актуална информация на вашия образователен портал - www.StudyAbroad.bg
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Вашите бележки

Всичко за образованието на

study
a
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.bg

Информация

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

Как да
кандидатствам
в университет?
Bachelor's
degree GUIDE
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