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С 
началото на 
новата година 
идва и 
мотивацията за 
успехи и 
личностно 
развитие. Всички 

се зареждаме с надежда и се 
подготвяме за една спокойна и 
вдъхновяваща година, изпълнена 
с успешни начинания. А и има ли 
по-добро време от началото на 
една година за планиране на 
нашето бъдеще? За да Ви 
помогнем в сферата на 
образованието, в първия брой за 
2022 сме подготвили материали 
относно няколко интересни 
дестинации - Япония, Полша, 
Австрия и Германия.

В рубриката „Студентски 
живот“ ще се запознаем със 
студентка по Международни 
комуникации в прекрасната 
Нидерландия, както и с дама, 
завършила Магистратура по 
Социална антропология в 

Мексико. Допълнително ще  Ви споделим и какво е да си студент по ICT ( Infor-
mation & Communication Technology) през погледа на студент във Fontys, 
Айндховен. Ще разгледаме подробно специалностите Медия и комуникации и 
Приложна математика, а като специалност на бъдещето ще научим повече за 
Космическото право.

Ще ви разкажем повече относно платформата znam.be и как може да Ви 
бъде полезна ако сте учител, ученик или пък бъдещ студент, както и за Кан 
Академия и подготовката за SAT, която предлага. Освен това ще научите 
детайли за теста по английски Duolingo. Ще Ви дадем няколко съвета и какво 
да направите в случай, че специалността, която вече сте избрали, не е за Вас.

Разбира се, няма да оставим нашумелите теми назад и ще поговорим за 
намаляването на кандидатстващите европейски студенти  в Обединеното 
кралство след Брекзит, както и за високия интерес към образованието в ЕС.

Тъй като месецът на влюбените е тук, ще ви разкажем и как празнуват Свети 
Валентин в различните точки на света. В рубриката „Травел" пък ще научите за 
страната на парковете и резерватите - Конго. За прекрасната ни корица 
благодарим на F.O. и Peeva. А в рубриката „Звезден час“ научаваме повече за 
влюбената двойка.

Приятно четене!

Нора Юлиева
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Специалността е 
доста обширна и 

обхваща различни 
сфери на 

комуникациите, 
включвайки PR, 

Медийна 
комуникация, 

Дигитален 
маркетинг, 

Кризисни ситуации 
и много други

...
„Намерих приятели  
от всяка точка на света и  
научих наистина много за различните култури“

Нора Юлиева
е на 21 години от София. Трета година студент по Международни  
комуникации в Hanze University of Applied Sciences, Грьонинген,  
Нидерландия. В момента се развива успешно в България и смята, че няма 
по-хубаво от родината и възможността за развитие тук.

Университетът е основан през 
1986 г. и е най-старият универси-
тет по приложни науки в държава-
та. През 2019 г. бива награден с 
първо място от класацията на 
Elsevier, „Best Studies 2019”, а през 
2020 г. година бива награден за 
най-много високо оценени програми 
в Нидерландия.

Ханзе предлага различни бакала-
върски и магистърски програми 
както на английски, така и на ни-
дерландски. Избрах точно този 
университет заради многото по-
ложителни отзиви, както и защо-
то се влюбих в Грьонинген от пръв 
поглед. Винаги съм искала да имам 
възможността да живея в малко, 
спретнато градче, да бъда заоби-
колена от млади, усмихнати хора и 
да мога да стигна до всяка точка 
на града пеша. Е, Грьонинген не е 
чак толкова малък град, но пък 
всичко друго е повече от перфект-
но. 

Hanze University е университет 
по приложни науки, което означава, 
че е изцяло практически насочен. 

интервю на Десислава Пенчева

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

Здравейте! Казвам се Нора 
Юлиева, на 21 години съм, от Со-
фия. В момента съм трета годи-
на студент по Международни 
комуникации в Hanze University of 
Applied Sciences, Грьонинген, Ни-
дерландия. Специалността е дос-
та обширна и обхваща различни 
сфери на комуникациите, включ-
вайки PR, Медийна комуникация, 
Дигитален маркетинг, Кризисни 
ситуации и много други. Това, 
което ме накара да я избера, е 
фактът, че ти дава възможност 
за развитие в много различни по-
соки. Обичам да пътувам, обичам 
Нидерландия, но за мен няма 
по-хубаво място на света от 
България.

Разкажете ни повече за вашия 
университет и защо избрахте 
него?

Hanze University of Applied 
Sciences се намира в град Грьо-
нинген, вторият най-стар сту-
дентски град в Нидерландия. 
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Избрах точно този 
университет 

заради многото 
положителни 

отзиви, както и 
защото се влюбих 
в Грьонинген от 

пръв поглед

английски, а средата е 100% международна. Намерих приятели от всяка 
точка на света и научих наистина много за различните култури. Като 
цяло специалността е много хубава, доволна съм.

Как протече кандидатстването? Имаше ли трудности, за които 
бъдещите студенти трябва да бъдат подготвени?

Кандидатстването е дълъг процес, но определено е по-лесен, откол-
кото звучи. Нужни са само добро CV, мотивационно писмо, а добрата 
диплома никога няма да е излишна. Разбира се, трябва да предоставите 
и сертификат за владеене на английски език.

За придвижване на документите към университета аз предпочетох 
да използвам консултантски услуги, тъй като са безплатни и в същото 
време безценни. Помогнаха ми в целия процес, като започнем от избира-
не на специалност и стигнем до получаване на писмо за прием. 

Честно казано не си спомням да съм имала трудности, тъй като всич-
ко, което направих, бе да напиша добро мотивационно писмо и да съз-
дам подходящото CV. Аз бях убедена в специалността и университе-
тът, които исках и за това написах само едно мотивационно писмо 
директно към Ханзе. Но, до колкото знам, ако кандидатствате в повече 
от един университет, е добре да напишете повече от едно писмо. Лич-
ното отношение винаги се цени.

Каква структура има обучението? Има ли възможности за работа, 
извънкласни дейности, стаж?

Обучението продължава 4 години, като всяка година има два семес-
търа. През първите две години всеки семестър е разделен на два блока. 
Обикновено първият семестър започва на първия понеделник на сеп-
тември, а вторият началото на февруари. Често има промени в про-

5

Да, и ние учим теория, но практика-
та е много повече. Това бе една от 
причините да избера Нидерландия 
като държавата, в която искам да 
уча като цяло.

Разкажи ни повече за специал-
ността ти, как се спря на  Между-
народни комуникации?

Винаги съм искала да се занимавам 
със социални мрежи, винаги съм оби-
чала да пиша и да комуникирам с раз-
лични хора. Насочих се към специал-
ност, свързана с комуникациите, но 
не можех да избера върху какво точ-
но искам да се съсредоточа, защото, 
както всички знаем, сферата на ко-
муникациите е наистина обширна. 
Това, което ме грабна в специал-
ността, която ми предложи Ханзе, 
бе, че обхваща всяка сфера на кому-
никациите.

Преминах през писане на ПР ста-
тии, развитие на медийни кампании, 
бранд мениджмънт, дигитален мар-
кетинг и научих много относно на-
чинът, по който междукултурните 
различия влияят върху разбирането 
на посланията. Специалността е на 
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грамата, защото нидерландски се стремят да предлагат възможно най-до-
брото и съвременно образование.

От моя личен опит през първите две години има възможност за работа. 
Лекциите не са всеки ден, нито пък повече от 5 часа дневно. Съответно 
всеки човек, който може да разпредели правилно времето си може да си поз-
воли да работи или да посещава извънкласни дейности. От самото начало 
на образованието си работя като фрилансър и определено успявам да се 
справя и с двете.

Третата година се състои от семестър в партньорски университет и 
семестър стаж. В момента аз реших да карам своя стаж тук, в България, в 
прекрасната агенция Market Trend. Четвъртата година се състои от семес-
тър, в който учиш и се подготвяш за дипломна работа и семестър, в който 
реално правиш дипломната си работа.

Самият университет предлага много възможности за извънкласни дей-
ности чрез студентски асоциации. Самата аз не участвах в такива, защо-
то предпочитах да отдам свободното време на себе си, но познавам много 
хора, които бяха част от студентски асоциации и бяха наистина доволни.

Какво е нещото, на което те научи образованието в Нидерландия?
Образованието само по себе си ме научи на много, даде ми знания и опит, 

които ще мога да използвам в кариерата си цял живот. Но, основното 
нещо, което научих от това да уча в чужбина е колко всъщност обичам Бъл-
гария. Научих се да бъда самостоятелна, научих се как да се справям в труд-
ни ситуации без да имам пряката подкрепа от семейството. И не на по-
следно място, научих се как да готвя, хаха.

Каза, че в момента си на стаж тук, в България. След като завършиш, 
къде планираш да се установиш? България или Нидерландия, или пък 
нещо тотално различно?

Определено планирам да продължа своето развитие в България. Да, Ни-
дерландия е страхотно място, но няма по-хубаво място от дома. Нашата 
държава е прекрасна и заслужава да бъде оценена от младите. Като човек, 
прекарал 3 години от живота си в чужбина мога да кажа, че със сигурност 
бих се развивала тук. Точно за това и реших да направя стажа си в София, 
въпреки многото възможности, които имах в Нидерландия. Знам, че имам 
възможност да се развивам тук и ще се възползвам от нея на 100%!

Aко 
кандидатствате в 

повече от един 
университет е 

добре да 
напишете повече 

от едно писмо. 
Личното 

отношение винаги 
се цени

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

Преследвайте мечтите си и не 
се отказвайте! Подгответе се 
психически за културен шок, защо-
то той наистина съществува. 
Подгответе се за промяната, за да 
избегнете трудни ситуации. Об-
разованието в чужбина е една нова 
страница от живота ви, забавля-
вайте се, създавайте приятелства 
и се насладете на това, което ви 
предстои.

И не на последно място, никога 
не забравяйте за дома. България 
има нужда от млади хора, които 
искат да се развиват тук, искат 
да развиват държавата си. И знай-
те, че има възможности за разви-
тие у дома. Има ли желание, има и 
начин!
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Защо избрах ICT във Fontys
Аз съм от град Костинброд и съм завършил Техноло-

гично училище Електронни системи (ТУЕС) към Техниче-
ски Университет - София със специалност системно 
програмиране. Това беше причината да продължа своето 
висше образование в ИТ сферата, тъй като исках да над-
градя знанията си. Тъй като Fontys е университет по 
приложни науки, това, на което се набляга най-много, е 
практиката, а тя е най-важният фактор при намиране 
на работа в сферата на информационните технологии.

Специалността ICT се изучава 4 години и се дели на 5 
профила - ICT & Software Engineering, ICT & Technology, ICT 
& Business, ICT & Media Design и ICT & Infrastructure. През 
първия семестър се изучават всички пет профила, с цел 
запознаване с основите на всеки профил и избиране на 
най-интересния за студента, който ще се следва през 
следващите семестри. Всеки семестър се работи по за-
дачи и групови проекти, в които се прилага материалът, 
преподаван по време на лекциите. Освен това през тре-
тата и четвъртата година студентите правят стаж в 
компании по техен избор, който предлага възможността 
да се натрупа ценен опит в ИТ сферата и завързването 
на полезни контакти. Именно тази част е същността на 
модела на образование във Fontys, където наученото 
веднага влиза в употреба и минава, „през ръцете ти" с 
цел затвърждаване на знанията.

ICT & Media Design или  
най-креативната специалност

Профилът, който аз избрах, е ICT & Media Design. Тази 
година ще бъде третата от бакалавърската ми степен 
във Fontys ICT, като през първия семестър ми предстои 
стаж в сферата на UX дизайна – една от професиите на 
бъдещето. ICT & Media Design се дели на три главни пред-
мета - уеб програмиране, продукция за медията (фото-
графия, видео продукция, графичен дизайн, 3D моделира-

не) и UX дизайн. Същността на UX дизайна е да подобри 
преживяването на потребителите, докато използват 
даден продукт, откъдето идва и неговото име. „UX” оз-
начава „User Experience” или „потребителско изживяване“. 
Фокусът е насочен към нуждите на потребителите, не-
щата, които харесват и не харесват, и техния най-же-
лан начин на използване на даден продукт с цел той да се 
направи най-удобен и приятен за работа за тях. Този 
профил ми харесва, защото предоставя възможността 
за развиване на креативни умения и поглед на нещата 
от различни гледни точки - потребител, дизайнер, про-
грамист, бизнес.

Възможности за социализиране  
и щипка космополитизъм

Във Фонтис средата е интернационална. Имам въз-
можността да комуникирам със студенти и преподава-
тели от различни държави по света, научавам за техни-
те култури и мога да наблюдавам начините им на 
мислене. Запознаването с нови хора е най-лесно по време 
на intro седмицата във Fontys, когато идват нови сту-
денти. През учебната година се организират изключи-
телно забавни събития като партита, спортни занима-
ния и разходки със студенти от цял свят, което 
позволява да се натрупат уникални спомени за цял жи-
вот. Пътуването до други държави и градове е много 
лесно и достъпно, тъй като Нидерландия е една от дър-
жавите с мащабно развит железопътен транспорт, а 
пък Айндховен е град с летище, което обогатява пали-
трата от дестинации още повече.

Контакти
Ако искате да се свържете с мен, можете  

да ми пишете на k.madzhunov@student.fontys.nl
Калоян Маджунов

www.fontys.edu

Интернационално висше образование  
през погледа на студент във Fontys,  

Нидерландия
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Здравейте! Аз съм Калоян Маджунов и ще ви 

разкажа какво е да си студент във Fontys в  

град Айндховен, Нидерландия със специалност  

ICT (Information & Communication Technology).
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...
Платформата Знам.бе  
е по-близка до светоусещането на децата 

Ангел Георгиев  
e обучител и преподавател вече над 15 години. Създател е на плат-
формата Знам.бе и на първия образователен подкаст – „За Учители-
те“. 

Бихте ли се представили с няколко думи за нашите читатели?
Казвам се Ангел Георгиев и вече имам над 15 години опит като обучител 

и преподавател в различен контекст. Започнах в сферата на маркетинга 
на технологични компании като Sony / Samsung. Там се занимавах с продук-

товите и продажбени обучения на партньорите. Отговарял съм за продук-
товите линии на компаниите в България, а за кратко време и в Пакистан и 
Саудитска Арабия. Насочих се към сферата на образованието през 2014, ко-
гато се върнах окончателно в България. Тогава влязох в СофтУни, първона-
чално като студент, а след това като преподавател и директор на профе-
сионалното обучение по софтуерно инженерство. Паралелно с това 
започнах да преподавам технологии и програмиране на ученици в училище и 
като извънкласни дейности. Това ме доведе до създаването на Знам.бе – ор-
ганизация, която цели да подкрепи ученици и учители чрез технологии да 
постигнат максималното, на което са способни.

Разкажете ни повече за znam.be – как се роди идеята за платформа-
та? Кои потребители я използват?
Идеята се роди в началото на 2019 година, когато с Виктор Балабанов за-
почнахме да мислим как да помогнем на всички деца в България да учат по-
добре и съответно – да се развиват по-добре. Приехме повишаването на 
общата грамотност на децата за наша мисия и се фокусирахме върху съз-
даването на интерактивни инструменти в тази посока.

Малко по-късно се включи и Иван Йонков с техническите си умения и така се 
стигна до създаването на въпросник за професионално ориентиране. Идея-
та бе чрез него да помогнем на децата да разберат с какво ще им е инте-
ресно да се занимават, след като завършат. Също толкова ценен е и отго-
ворът на въпроса: „Защо трябва да учим тези предмети в училище?“, 
защото им дава по-реално и осезаемо усещане за стойността на знанията 
и може да направим образованието много по-интересно и достъпно за тях.

Освен към  
учениците от 

всички възрасти, 
платформата е 
насочена и към 

преподавателска-
та общност в 

страната
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интервю на Мария Киркова
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Идеята се роди в 
началото на 2019 
година, когато с 

Виктор Балабанов 
започнахме да 
мислим как да 
помогнем на 

всички деца в 
България да учат 

по-добре и 
съответно – да се 

развиват по-
добре

Освен към учениците от всички 
възрасти, платформата е насочена 
и към преподавателската общност 
в страната. За да покажем добрите 
примери и да направим максимално 
видими ценните подходи и практи-
ки, създадохме първия образовате-
лен подкаст – „За Учителите“. 

С какво платформата е полезна 
на потребителите? Какви са 
предимствата?
Платформата Знам.бе може да е 
още един инструмент в ръцете на 
добрите учители, като вярваме, че 
основното ѝ предимството е, че е 
по-близка до светоусещането на 
децата. Интерактивните ни уроци 
например могат да служат и като 
чудесен инструмент за по-добро 
възприемане на учебния материал 
при самостоятелни занимания за 
децата у дома. Ключова роля има и 
игровизирането на учебния процес, 
което е основният модел на тези 
уроци. Вярваме, че това е естест-
веният начин, по който децата 
учат и чрез платформата можем да 
им покажем, че всеки един урок може 
да бъде занимателен и да ги увлича.

От два месеца насам на znam.be е 
наличен и първият Алманах на бъл-
гарското електронно образование, 
който събира в едно десетки диги-
тални обучителни ресурси, създа-
дени от учители и свободно дос-
тъпни за ползване от всички 
учители и ученици. 

Разкажете ни за проекта Ви за 
подкаст и за първия български 
подкаст „За учителите“
„За Учителите" е първият образо-
вателен подкаст и  вече достигна 
впечатляващите 34 000 слушания. 
Учителите, които ни гостуват, 
споделят много ценни практики, 
които биха могли да са полезни на 
всички учители у нас. Вярваме, че 
положителната промяна в училище 
започва с всеки един от нас и този 
подкаст е нашият начин да пока-
жем добрите примери на учители, 
които работят в тази посока. Да 
ги срещнем и да обменим знания и 
умения, за да се мотивираме и да 
подобряваме средата около нас.
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Какви са следващите Ви стъпки?
Нашата цел е да направим Знам.бе 
устойчив бизнес модел. Това ще ни 
даде спокойствие да развиваме 
платформата и продуктите мно-
го по-лесно и в много повече и раз-
лични направления. Оттук на-
сетне предстои реализирането 
на още нови подходи и инструмен-
ти в дигитална и физическа фор-
ма. Преди броени дни се появи и 
първият ни физически образова-
телен продукт – Календар със за-
дачи и предизвикателства за 2022 
година. 

И за финал - какво бихте искали 
да посъветвали на нашите чи-
татели?
Вярвайте в себе си и си поставяй-
те големи цели. Така ще имате пъ-
теводна светлина и увереността, 
че вървите в правилната посока. 
Само така може да достигнете до 
следващата стъпка във вашето 
развитие.

„За Учителите" е 
първият 

образователен 
подкаст и  вече 

достигна 
впечатляващите 
34 000 слушания



Все по-голям брой студенти избират да се явят на този тест поради 
задълбочения материал от курса на Duolingo, сравнително по-ниските 
такси за изпит и онлайн режим на изпит, който може да се вземе отвся-
къде, за разлика от други тестове.
Традиционните изпити за владеене на английски език често са трудни за 
планиране, изискват пътуване до тестов център, имат дълъг и стреси-
ращ опит при тестване и струват над 200 долара. Тестът по английски 
на Duolingo може да се вземе онлайн от вашия компютър само за 49 дола-
ра. Резултатите са достъпни в рамките на 48 часа и можете да споделя-
те резултатите си с неограничен брой институции. Duolingo си партни-
ра с над 3000 институции по целия свят, включително хиляди 
университети и средни училища, които приемат Duolingo English Test 
като част от процеса на приемане.

Скала за оценяване
Въпреки различните методи за оценяване, те могат да се сравняват въз 
основа на нивото на владеене, което оценката представлява. Таблиците 
по-долу изобразяват резултатите от Duolingo English Test в сравнение с 
еквивалентните му IELTS резултати и съответната оценка според об-
щоевропейската езикова рамка от А1 до С2.

Duolingo English TEsT 
Тест по английски език
материал на Кристина Пенчева
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Тестът по 
английски на 

Duolingo може да 
се вземе онлайн 

от вашия 
компютър само за 

49 долара

D
uolingo е най-популярната платформа за изучаване на езици и най-изтегляното образователно 
приложение в света, с повече от 500 милиона потребители. Мисията на компанията е да напра-
ви образованието безплатно, забавно и достъпно за всички. Duolingo е проектиран да се чувства 
като игра и е научно доказано, че е ефективен. В допълнение към основната си платформа, компа-
нията създаде Duolingo English Test, достъпна и удобна опция за езиково сертифициране, която се 
приема от хиляди институции.
Duolingo English Test е най-новото допълнение към списъка с тестове за владеене на английски 

език, които се приемат от университети и колежи по целия свят. Въпреки че не е толкова широко признат като 
IELTS, сертификатите на Кембридж или TOEFL, постепенно набира популярност в пространството за обучение в 
чужбина.
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Duolingo IELTS

155 - 160 9

145 – 150 8.5

135 – 140 8

125 – 130 7.5

115 – 120 7

105 – 110 6.5

95 – 100 6

85 – 90 5.5

75 – 80 5

65 – 70 4.5

55 – 60 4

45 – 50 3.5

30 – 40 3

20 – 25 2.5

15 2

10 1.5

Duolingo CEFR

145 – 160 C2

120 – 140 C1

90 – 115 B2

60 – 85 B1

25 – 55 A2

10 – 20 A1

Duolingo vs IELTS
1. Същност на теста
За IELTS трябва да избирате меж-
ду тест на хартия и компютърен 
тест. Докато Duolingo English Test 
е изцяло компютърно базиран 
тест за владеене на английски 
език.

2. Кога се провежда тестът?
IELTS предоставя на кандидатите 
възможността да резервират от 
48 тестови дати в годината в 
случай на тест на хартиен носи-
тел, докато той се провежда 5 
дни в седмицата, когато става 
въпрос за компютърен тест. Това 
зависи от мястото, където ще се 
полага изпитът, както и от дата-
та на назначаване.
Говорейки за Duolingo English Test, 
можете да се явите по всяко време 
след завършване на регистрация-
та си и след като сте направили 
плащането си. 

3. Къде можете да се явите  
за теста?
Има определени центрове на мно-
жество места с цел провеждане на 
IELTS, докато за теста Duolingo 
можете да се явите от всяко мяс-
то, като например от комфорта 
на вашия дом.

4. Такса
IELTS ви начислява такса от около 
400 лв., докато можете да вземе-
те теста Duolingo само за 49 до-
лара, което е приблизително 85 лв.

5. Структура на теста
IELTS се състои от 4 раздела, въз 
основа на които се прави оценка. 
Трябва да вземете 3 секции (чете-
не, писане и слушане) в един ден, до-
като можете да изберете раздела 
говорене да бъде по всяко време в 
рамките на 1 седмица, преди или 
след полагането на вашия изпит. 
Има лека промяна в структурата 
на Duolingo Test. Вместо отделни 
секции, тестът включва смесени 
въпроси. Освен това въпросите 
ще се адаптират към вашето 
ниво на изпълнение и съответно 
ще коригират нивото на труд-
ност. Например, ако отговорите 
правилно на въпрос, следващият 
въпрос ще има повишено ниво на 
трудност.

6. Продължителност на изпита
IELTS включва 30 минути за секци-
ята за слушане и по 60 минути за 
секциите четене и писане. Тестът 
за говорене отнема от 11 до 14 ми-
нути.
Продължителността на Duolingo 
Test е общо 60 минути, разделена 
на 5 начални минути за въведение 
и урок, 45 минути за основния 
раздел и 10 минути за видео ин-
тервю.

7. Видове въпроси
В IELTS има текстове, дадени в 
раздела за четене, а задачите за 
писане включват обем от минимум 
250 думи. Duolingo включва кратки 
въпроси с 50 до 100 думи като ми-
нимално ограничение за писмени 
задачи.
Условията и правилата за провеж-
дане на изпита не позволяват да 
използвате каквито и да било по-
мощни материали или да комуни-
кирате с някой друг. Също така не 
е позволено да откъсвате поглед 
от екрана или да напускате тес-
товия прозорец по каквато и да е 
причина.

Това, което се изисква от вас да 
имате, е:

 ■ тиха, добре осветена стая
 ■ 60 минути свободно време
 ■ надеждна интернет връзка
 ■ компютър (с предна камера, 
микрофон и високоговорители).

 
Ако нарушите някое от правила-
та, Duolingo може да анулира ре-
зултатите от теста и да пред-
приеме по-строги мерки.
Duolingo English Test, IELTS и TOEFL 
имат своите уникални атрибути. 
Всеки тест има свои собствени 
характеристики, които могат да 
отговарят на различни хора спо-
ред техните изисквания и интере-
си. На участниците в теста се 
препоръчва да преминат през 
учебната програма и изпитния мо-
дел на трите теста и да изберат 
този, който отговаря най-много 
на техните нужди. Също така не 
забравяйте да проверите предва-
рително кой тест за владеене на 
английски език е приет в универси-
тета/колежа, в който планирате 
да кандидатствате.

Duolingo си 
партнира с над 

3000 институции 
по целия свят, 
включително 

хиляди 
университети и 
средни училища
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материал на Гергана Петкова

Броят на студентите от ЕС, кандидатствали в  
уНивЕрСитЕтитЕ в ОБЕдиНЕНОтО кралСтвО, 
намалява след Брекзит, докато студентите  
извън ЕС се увеличават

В 
областта на висшето образование силното присъствие на 
Обединеното кралство привлича непрекъснато хиляди ам-
бициозни чуждестранни студенти, които избират да след-
ват висшето си образование в един от най-добрите уни-
верситети в света, като University of Oxford, University of 
Cambridge, Imperial College London и UCL.  Милионите между-

народни студенти винаги са били най-важното присъствие в Обединено-
то кралство. Със своите световно признати университети, вековни 
традиции, културно разнообразна среда и висококвалифициран академи-
чен персонал, Обединеното кралство винаги е било олицетворение на 
академичен успех.

Въпреки забележителния академичен успех, след като Обединеното крал-
ство излезе   от орбитата на Европейския съюз, се забеляза рязката раз-
лика между тенденциите в кандидатстването през 2020 г. спрямо от-
миналата вече 2021 г., която показва спад в броя на студентите, 
кандидатстващи в университетите в Обединеното кралство. Карти-
ната е по-малко положителна за студентите от Европейския съюз, но 
въпреки това Обединеното кралство успява да привлече огромен брой 
международни студенти, които са извън Европейския съюз.

Студентите извън  
Европейския съюз  
По-голямата част от международни-
те студенти, идващи от страни из-
вън Европейския съюз, идват в Обе-
диненото кралство от Китай, Индия, 
Нигерия, Съединените щати и Тай-
ланд.  

През 2019/20 г. в Обединеното крал-
ство са учили 538 615 международни 
студенти. 142 985 от тях са от Ев-
ропейския съюз, а 395 630 са извън ЕС. 
Тогава студентите от Китай са 
най-много - 139 130. Китай е следван 
от 52 545 на брой студенти от Ин-
дия и 19 940 от САЩ. 

По последни данни на UCAS, организа-
ция с основен фокус върху процеса на 
кандидатстване в британски уни-
верситети, студентите от Китай 
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диненото кралство от ЕС – отбеляза 15% увеличение на кандидатите за 2022 г., 
достигайки 850 от 740 миналата година.

Страните от ЕС с най-високи кандидатури са Франция с 470 (намаляване от 560 
миналата година), следвана от Германия с 450 (надолу от 550). 

15 октомври е крайният срок за кандидатстване за всички, които искат да учат 
през есента на 2022 г. в университетите в Оксфорд или Кеймбридж, и за повече-
то курсове по медицина, стоматология или ветеринарна медицина в други ин-
ституции. Данните, публикувани на 28 октомври от UCAS, показват, че общият 
брой апликационни форми е 77 810, от които по медицина - 29 710. Канди-
дат-студентите от Европейския съюз са 4370, а тези извън ЕС са 17 460. Дока-
то данните, публикувани на 28 октомври от UCAS, които представят броя на 
студентите, кандидатствали за обучение през есента на 2021 г., показват общо 
76 940 кандидатствали, от които 28 690 за медицински курсове; 5 220 броя кан-
дидатури от европейски студенти и 17 510 кандидатури на студенти извън ЕС. 
Статистиката показва, че тази година броят на студентите от Европейския 
съюз, желаещи да следват висшето си образование в Обединеното кралство 
през есента на 2022 г., е с 16% по-малко от изминалата година.

От Обединеното кралство Англия е приела най-много апликационни форми. Бро-
ят на кандидат-студентите, които искат да учат курсове през есента на   
2022 г., е общо 50 020, от които 54 380 са от ЕС, а 67 470 – извън него. Докато за 
2021 г. от общо 48 670 броя заявления, 53 890 са на кандидат-студенти от Ев-
ропейския съюз и 66 180 на студенти извън ЕС, което показва, че кандидатства-
нията извън ЕС са се увеличили с 2%.

Нова обобщена информация за края на цикъла на прием на UCAS за 2021 г. показва 
подробното въздействие досега върху приема на бакалаври. В международен 
план са кандидатствали общо 142 925 души от всички възрасти (-5% спрямо 
2020 г.), от които 70 055 са приети (-18%). Това е разделено между 111 255 канди-
дати от страни извън ЕС (+12%), като 54 030 са приети (+2%); докато 31 670 
души от ЕС са кандидатствали (-40%) и са приети 16 025 (-50%). Общо 749 570 
кандидати от всички възрасти и местожителство са кандидатствали в цикъла 
за 2021 г. (+ 3% спрямо 2020 г.), от които 562 060 са приети (-1%).

са се увеличили с 5%, студентите от 
Индия, кандидатствали в Обединено-
то кралство, са намалели с 18% от 
2021 година насам; от Нигерия  с -25%; 
от САЩ ( - 15% ), а Тайланд са се пока-
чили с 24%.

От статистика, публикувана на 31 
март 2021 г. в официалния сайт на 
един от най-престижните универси-
тети в света - Кеймбридж (University 
of Cambridge), представяща броя на 
студентите по националност/мес-
тоживеене, можем да придобием пред-
става от кои държави извън ЕС меж-
дународните студенти са най-много. 
Данните показват, че на първо място 
е Китай с 1710 брой студенти; САЩ – 
936; Индия – 389; Сингапур – 351, Кана-
да – 255 и Австралия -  224.

Разлики в броя на студентите 
от Европейския съюз и извън 
него, кандидатствали в уни-
верситети в Обединеното 
кралство
Според данни на UCAS, кандидатури-
те на студентите от ЕС са намалели 
с 43% процента на национално ниво, 
от 49 650 през 2020 г. на 28 400 през 
2021 г. Докато кандидатурите за 
студенти извън ЕС са се увеличили с 
14% процента през същия период. 
Ирландия – където студентите все 
още отговарят на условията за до-
машни такси след излизането на Обе-
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ЕИП представляват само около 20 775 от общия брой визи (9% от общия 
брой), в сравнение със стотици хиляди визи, издадени на студенти извън 
ЕС през 2021 г. Повече от 135 450 визи са били издадени на китайски сту-
денти, докато броят на визи, издадени на индийски студенти (90 970), 
почти се е утроил спрямо 2019 г., когато те възлизат на едва 30 490. 
Броят на визите, издадени през 2021 г. не само представляват значител-
но възстановяване на международния образователен сектор на Обедине-
ното кралство в контекста на COVID, но и нов исторически връх. Никога 
не е имало повече чуждестранни студенти с визи, записани в образова-
нието в Обединеното кралство.

През годините най-голямата част от притежателите на студентски 
визи извън ЕС са притежавали визи за университетите на Ръсел Груп, от 
които 4% са за Оксфорд или Кеймбридж, 21% са за бивши политехнически 
университети, а останалите (31%) са били за други университети. 

Промените във финансирането няма да важат за студентите, започнали 
курса си на обучение през академичната 2020/21 година (или преди това), 
но студентите, започнали своето обучение през август 2021 г., вече не мо-
гат да вземат заеми от правителството за покриване на такси. Някои 
университети обявиха такси за обучение от август тази година, които в 
някои случаи достигаха 40 000 паунда годишно. Всеки кандидат-студент, 
който обмисля да започне курс в Обединеното кралство, ще трябва да се 
консултира с университета, в който иска да кандидатства, за повече ин-
формация относно таксите, които ще начисляват.  

Въпреки че броят на международните студените извън ЕС винаги е бил 
голям, Брекзит, по един или друг начин, видимо влияе на естествения избор 
за обучение в чужбина на много европейски студенти, желаещи да учат в 
университети от световна класа, да разширят културните си хоризонти 
и да останат сравнително близо до своя дом. Въпреки намалените възмож-
ности за общуване, британските университети предлагат адекватни со-
циални и културни възможности за чуждестранни студенти. 

История зад числата
Решението на Обединеното крал-
ство да напусне ЕС има пряк ефект 
върху студентите. Освен че те 
трябва да кандидатстват за визи, 
гражданите на ЕС, държавите от 
ЕИП (Европейското икономическо 
пространство) и швейцарските 
граждани вече не могат да запла-
щат същите такси за обучение. 
Откриваме, че след Брекзит значи-
телно намаляват  заявките за 
следване във висши учебни заведе-
ния в Обединеното кралство, ид-
ващи от страни членки на ЕС. 
По-конкретно, в сравнение със 
студентски заявления, произхожда-
щи от другаде по света, темпът 
на растеж на кандидатурите в Ев-
ропейския съюз спада. 

Обединеното кралство прави ре-
корд по отношение на броя визи, 
издадени на чуждестранни сту-
денти. През 2021 г. (за годината, 
приключваща през септември), 
Обединеното кралство издаде  
428 428 спонсорирани визи за обу-
чение на чуждестранни студенти 
и лица на издръжка – най-високата 
обща сума някога, надминавайки 
рекорда, поставен преди това 
през 2010 г. Студентите от ЕС/
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Как успях със SAT,  
благодарение на  
Khan Academy

Мими, как и кога научи за Кан Академия?
Мисля, че бях на около 13 години, когато чух за Кан Академия - т.е. преди 

около 5 години. Борех се с нов материал по физика и учебниците ми не ми 
помагаха особено. Тогава мама спомена, че е намерила онлайн сайт, в кой-
то материалът се представя чрез видеа и упражнения за затвърждаване 
на знанията. Тъй като не се заплащаше, веднага се регистрирах. Тогава 
повечето от видеата бяха само на английски. Въпреки моите познания по 
езика, научно-специфичните термини ме затрудниха. И тъй като в тога-
вашното ми училище ни преподаваха на български, се налагаше постоянно 
да проверявам коя дума с коя фичизна величина се свързва. Затова преот-
крих Кан Академия по-късно, когато в Американския колеж науката ми се 
преподаваше на английски, и разликите в езика и нотациите бяха заличе-
ни. За радост, сега вече всичко по физика, а и останалите науки в Кан Ака-
демия, е преведено и на български - за всички, на които им е по-лесно на 
роден език.

А как научи, че Кан Академия предлага подготовка за SAT?
През първата ми година в Американския колеж аз и моите съученици 

бяхме записани за PSAT (подготвителен SAT). Възможно е учителите ми 
първи да са препоръчали Кан за подготовка за изпита. Но аз избрах 
платформата за моята подготовка заради един съученик, който ми 
спомена за официалните упражнения, които предлага сайтът. Той беше 

Допълнително 
ученикът може да 

избере на кои 
дати да решава 
пълни тестове, 
които отнемат 

повече време, но 
пък се 

приближават най-
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Мария Христова е ученичка в Американския колеж в София. В мо-
мента е в 12-и клас и планира да кандидатства в университет. Затова през 
месец май Мими се явява на изпита SAT. За успешната ú подготовка спомага 
съществено една образователна платформа, която в България е все по-попу-
лярна, но не всички ученици и учители все още знаят достатъчно за нея. Кан 
Академия или Khan Academy е най-мащабната безплатна общообразователна 
платформа в света, американска е и от няколко години версията ú на българ-
ски набира скорост. По-важното в случая е, че Khan Academy е официалният 
партньор на College Board, създателите на изпита SAT, и предлага персонали-
зирана онлайн програма за подготовка - достъпна за всеки ученик напълно без-
платно, навсякъде по света. За своя процес на подготовка за SAT ни разказа и 
Мими:
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най-много до истинския SAT. Също 
така, човек може да определи в колко 
часа да получава известие с подсеща-
не да решава задачи. Тези съобщения 
се получават директно по имейл, тъй 
че дори и да е забравил, ученикът 
няма да пропусне да изпълни дневна-
та доза упражнения. Втората при-
чина, поради която избрах Кан, се 
крие в опцията за отговаряне на 
по-малки въпроси. Както споменах, 
целите тестове отнемат повече 
време и не всеки може да го отделя 
редовно. За този проблем има реше-
ние - изпълнението на мини-задания. 
Те предлагат упражнение на различни 
компоненти от изпита (от гледна 
точка на материал или тип задачи), 
отнемащи по-малко време. Аз пъту-
вам доста през седмицата (понякога 
и събота, и неделя). Опцията с крат-
ките въпроси ми позволяваше да се 
подготвям за моя SAT дори когато 
бях в движение. Човек често можеше 
да ме види права в автобуса, със слу-
шалки в уши с цел заглушаване на 
градския шум и поглед, втренчен в 
художествен текст, търсейки нещо, 
което може да ми подскаже каква е 
функцията на дадения откъс. Друга 
много важна функция на тази опция е 
възможността човек да проверява 
коя тема от математиката, чете-
нето и писането го затруднява 
най-много и да упражнява по-често 
нея. Упражненията, които платфор-
мата предоставя, се фокусират вър-
ху определен материал. Например, на 
използващия могат да му бъдат за-
дадени 11 въпроса по откъс от роман 
на Джейн Остин. След решаването 
на задачите, резултатът му е изчис-
лен от платформата. Спрямо него, 
тя може да препоръча на решаващия 
още примери по темата, за да се по-
добри. По този начин човек не губи 
време за неща, които знае, а зат-
върждава знанията си по това, кое-
то преди го е затруднявало. Трета-
та причина, поради която се спрях на 
Кан Академия за моята подготовка, е 
наличието на обяснения, приложени 
към всеки въпрос. Аз се нуждая от 
това да разбера защо определен от-
говор е верен и къде са грешките в 
другите отговори. Така научавам 
какво да търся в тестовете и как да 
намирам отговорите възможно 
най-бързо. Наскоро трябваше да се 
подготвям за изпит за владеене на 
английски език и осъзнах как липсата 
на подобна обратна връзка от сис-
темата възпрепятства по-бързия 
напредък в подготовката.

използвал Кан Академия за на-
преднала подготовка по матема-
тика и за него Кан беше добър 
източник за лесно възприемане 
на информация. Негови приятели 
от по-горните класове му бяха 
препоръчали платформата и за 
подготовка за SAT. Затова бързо 
се захванах с упражненията в 
сайта. Тогава обаче правих само 
пълните тестове за упражнение 
(не си спомням дали по онова вре-
ме изобщо съществуваха малки-
те задачки). Въпреки че резулта-
тът ми не беше висок (все пак не 
се упражнявах достатъчно), ус-
пях да се запозная с формата на 
изпита и нивото на трудност, 
което ми спести част от прите-
сненията относно явяването на 
непознат тест.

Кое е основното, с което Кан 
Академия ти помогна за твоя-
та подготовка за SAT?

Три са основните причини, поради 
които продължих с Официалната 
подготовка на Кан Академия за SAT и 
се упражнявах за повишаване на ре-
зултатите ми. Първата е персонал-
ният график. Той дава възможност-
та на всеки да учи със свое темпо и 
му напомня да го прави всекидневно. 
Използващият може да определи 
колко дни от седмицата да прекарва 
в подготовка за изпита и за колко 
време. На база тази информация, сис-
темата автоматично пресмята по 
колко упражнения трябва да се из-
пълняват на определена дата. До-
пълнително, ученикът може да избе-
ре на кои дати да решава пълни 
тестове, които отнемат повече 
време, но пък се приближават 
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Помогна ли ти Кан Академия за 
постигането на по-добри ре-
зултати на изпита SAT ?

О, официалната подготовка за 
SAT на Кан Академия значително 
повиши моите резултати! Както 
споменах, заради това, че съм уче-
ничка в Американския колеж в Со-
фия, се явих на няколко PSAT-а, или, 
за да бъда по-точна: явих се на 
този изпит три пъти - в осми, де-
вети и десети клас. Поради тази 
причина мога да сравнявам пред-
ставянето си през трите години и 
да оценя колко важна за успеха ми е 
била Кан Академия. Това най-ясно 
се вижда от скока в резултатите 
ми миналата година. Те се повиши-
ха със 140 точки от последния ми 
PSAT до SAT теста, на който се 
явих през май 2021 г. 

Ако се подготвяш за още един 
изпит SAT, би ли продължила да 
използваш подготвителните 
материали на Кан Академия 
или би потърсила допълнител-
на помощ?

Със сигурност ще продължа да из-
ползвам Кан Академия. Все пак тази 
платформа ми предоставя упражне-
ния, базирани на официалния формат 
на изпита, и то безплатно. Също 
така, сайтът се свързва с моя College 
Board акаунт. По този начин той 

може да получи достъп до моите ре-
зултати от изпита и да ми предос-
тави персонална учебна програма, 
която да е най-подходяща за моите 
нужди и най-бързо да ми помогне да 
се справя със следващия SAT. Всъщ-
ност, точно от това се възползвам в 
момента, за да се подготвям за след-
ващия ми изпит.

Би ли препоръчала Официална-
та подготовка за SAT на Кан 
Академия на други ученици?

Без съмнения бих я препоръчала. Тя 
е прекрасна за подготовка за изпита 
и е изцяло базирана на истинския 
тест, както от гледна точка на 
формат, така и на материал. Без-
платна е, което я прави достъпна за 
всички. Подготовката е много добре 
структурирана, предоставяйки на 
учениците лесни за разбиране мате-
риали. Позволява на всеки да си съз-
даде програма за учене, подходяща за 
неговите нужди. Също така предлага 
стратегии и съвети за справяне с 
изпита, които могат да бъдат много 
полезни за хора, които никога преди 
не са правили подобен тест. Те са 
групирани по теми и представени 
под формата на видеа и мини лекции. 
Освен това, кой не би искал да учи и 
да печели точки и значки, с които да 
превърне аватара си от Аквалийно-
во гущерче в пораснал дракон!

Tази платформа ми 
предоставя 

упражнения, 
базирани на 

официалния формат 
на изпита, и то 

безплатно

Официалната подготовка за 
SAT на Кан Академия (Official 
SAT® Practice) е достъпна на: 
https://bg.khanacademy.org/sat

Учебната платформа Кан Акаде-
мия вече помага на над 107 хиляди 
потребители в България - учени-
ци, учители, родители - напълно 
безплатно. По света ползватели-
те са над 102 милиона. Платфор-
мата е най-мащабната в света 
безплатна общообразователна 
платформа. Този прионерски и на-
пълно безплатен продукт съ-
ществува с конкретна мисия: Да 
предостави качествено образова-
ние на световно ниво - на всеки, 
навсякъде. Фокусът на Кан Акаде-
мия са математиката и точните 
науки, но предоставя и образова-
телни ресурси по много повече 
теми, от медицина до икономика и 
история на изкуството. Сал Кан, 
основателят на Кан Академия, е 
сред 100-те най-влиятелни хора в 
света в класацията на сп. Тайм за 
2012 г., представен от самия Бил 
Гейтс, който го нарича още „ис-
тински пионер на образованието". 

Над българската версия на Кан 
Академия работи сдружение „Об-
разование без раници". Организа-
цията работи усилено от 2015 г. 
насам, за да има безплатни и све-
товно известни образователни 
онлайн ресурси като Кан Академия 
на роден език. Сред другите дей-
ности на „Образование без раници” 
са обучения на учители и училища 
за използване на дигитални ин-
струменти, онлайн състезания за 
ученици по различни предмети, 
консултиране на МОН и институ-
циите по теми на дигиталната 
трансформация. 

Повече на: https://obr.education/ 
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Какво представляват  
медиите и  
комуникациите?

Медийните специалности могат да се 
различават значително по учебното си съ-
държание и методиката си на преподаване. 
Повечето от тях предлагат комбинация от 
теоретична и практическа подготовка, це-
ляща изграждане на умения като медиен ана-
лиз, боравене с информационни източници и 
създаване на медийни материали. Често в 
тези курсове се набляга и на изграждането 
на обща култура в теми от обществено 
значение като вътрешна и външна полити-
ка, икономика, история и други.

Комуникациите са малко по-абстрактна 
научна дисциплина, простираща се отвъд 
пределите на медиите. Тя изследва човешко-
то общуване в най-различен контекст с цел 
развитието на социални и психологически 
знания, които да поддържат добрите отно-
шения както в рамките на една организация, 
така и между нея и обществеността. Зато-
ва и завършването на комуникационна спе-
циалност дава възможност за развитие не 
само в медиите, но и в сферите на марке-
тинга, бизнеса, мениджмънта, образование-
то, политиката и дори развлеченията.

В 
последните десет години специално-
стите в сферата на медиите и кому-
никациите привличат все повече кан-
дидат-студенти. Това може да се 
обясни с растящата осъзнатост сред 

младите колко важно е да бъдеш информиран – 
както за най-актуалните новини в политиката, 
здравеопазването и икономиката, така и за 
предстоящите технологични развития и кул-
турни събития. Много младежи искат да се от-
дадат на каузата да комуникират послания с ши-
рока аудитория и се насочват към кариери в 
областите на журналистиката или на връзките с 
обществеността. Нужно ли е обаче да завършат 
Медии и комуникации, за да се занимават с тези 
професии? А какво трябва да знаят за академич-
ната дисциплина, ако все пак искат да ѝ се отда-
дат?

Медии и коМуникации

материал на Жени Янева
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Медийните 
специалности 
могат да се 
различават 

значително по 
учебното си 

съдържание и 
методиката си на 
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Как протича  
следването 
най-често?

Медиите и комуникациите 
обикновено се изучават чрез ком-
бинация от лекции, семинари и 
практически упражнения. В някои 
университети се провеждат и ин-
дивидуални консултации със сту-
дентите. Характерно за тези 
програми по целия свят е, че в пър-
вата година повечето модули са 
въвеждащи и теоретични. Това 
често разочарова студентите и 
ги кара да се чувстват, сякаш не 
са избрали правилната специал-
ност за себе си. Причината за 
тази структура на обучението 
обаче е, че теоретичната основа е 
ключова за изграждането на необ-
ходимите практически умения. 

В следващите две или три го-
дини от следването повечето 
университети предлагат възмож-

сметка на това студентите у нас 
имат повече възможности да 
практикуват бъдещата си профе-
сия по време на обучението си 
(дори като изключим факта, че ба-
калавърът им продължава с една 
година по-дълго от този в Запад-
на Европа). Предметите, концен-
триращи се върху създаването на 
публицистични или рекламни ма-
териали, са значително повече 
тук отколкото в западните учеб-
ни заведения. 

Друг плюс на българското об-
разование по тези дисциплини е, 
че почти всички преподаватели 
имат завиден опит в професиите, 
за които подготвят студентите. 
На Запад е много по-често среща-
но медиите и комуникациите да 
бъдат представяни от гледната 
точка на човек, който най-вече ги 
е изследвал. И разбира се, това не 
е непременно нещо лошо, но със 
сигурност би било по-полезно на 
студентите, искащи да се занима-
ват с академична дейност, откол-
кото на тези, желаещи да участ-
ват в света на медиите и 
комуникациите от първо лице.

ност за специализация. Профили-
рането на студентите позволява 
и по-голяма застъпеност на прак-
тиката в учебната програма. Това 
обаче увеличава и натовареност-
та - за разлика от първата годи-
на, когато изпитите най-често са 
под формата на тестове, през 
следващите студентите имат 
повече есета, презентации и про-
екти за създаване на журналисти-
ческо или рекламно съдържание.

Медии и комуника-
ции в България или в 
чужбина?

Най-голямата разлика между 
образованието по медии и комуни-
кации в България и в чужбина е 
разделението, което българските 
институции правят между журна-
листиката и връзките с общест-
веността. Докато в Западна Ев-
ропа студентите често могат да 
се запознаят и с двете дисципли-
ни, преди да преценят в коя да 
специализират, в България това 
решение трябва да се случи още 
преди кандидатстването. За 
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Българските 
институции правят 

разлика между 
журналистиката и 
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Класации на български и  
чуждестранни университети

Поради големите разлики в преподаването на медии и 
комуникации в различните университети разчитането на 
класации не е препоръчително. Най-добре би било да се за-
познаете с учебните програми на институциите, от кои-
то се интересувате, и да направите избора си на базата 
на приоритетите ви за бъдещото ви обучение. Въпреки 
това ранглистите могат да ви улеснят в намирането на 
реномирани учебни заведения, с които да започнете проуч-
ването си. Затова в този материал поместваме топ 7 на 
университетите в България и света в направлението.

Място Университет Град

=1 Американски университет  
в България Благоевград

=1 СУ „Св. Климент Охридски“ София

=2 Университет по национално  
и световно стопанство

София,  
Хасково

=2
Университет по библиотеко-
знание и информационни тех-
нологии

София

5 Нов български университет София

6 Шуменски университет Шумен

7 Великотърновски  
университет

Велико  
Търново

Направление:  
Обществени комуникации и информационни науки

Източник:  
Рейтингова система на висшите училища в България (2021)

В световната класация веднага се забелязва засилено-
то присъствие на САЩ в челните позиции. И това не е из-
ненадващо, като се има предвид, че медиите и комуникаци-
ите се оформят като академична дисциплина именно в 
тази държава. Интересно е, че и в България Американският 
колеж в Благоевград оглавява ранглистата по предмет 
(редом до Софийския университет). Този факт като че ли 
подкрепя добрата репутация на американските универси-
тети в дисциплината.
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За да получите качествено образование по медии и 
комуникации обаче не е нужно да се насочвате към 
скъпото американско образование. Съдейки по класа-
цията на QS, подготовката в Холандия и други запад-
ноевропейски страни е също толкова добра. В Софий-
ския университет пък специалностите Журналистика 
и Връзки с обществеността имат дългогодишна ис-
тория, позволила развитието на доказано успешни за 
кариерна реализация методи на обучение.

Място Университет Държава

1 University of Amsterdam Нидерландия

2
University of Southern 
California

САЩ

3
The London School of 
Economics and Political 
Science

Великобри-
тания

4 University of Texas at Austin САЩ

5 Stanford University САЩ

6
Nanyang Technological 
University

Сингапур

7 New York University САЩ

Направление: Communication & Media Studies
Източник: QS World University Rankings (2021)

Стажовете по време на           
обучението

Медиите и комуникациите стават все по-конку-
рентна среда, затова е важно всеки студент да се 
възползва от възможностите си за стаж още по вре-
ме на следването. Предимство на чуждестранните 
университети в това отношение е, че те често си 
партнират с компании с цел да улесняват следващи-

те в намирането на практикантски позиции. В Бълга-
рия студентите в повечето случаи сами трябва да се 
свързват с медиите и агенциите, в които искат да 
стажуват, и да уговарят условията си на работа. По-
ради тази причина стажовете им са основно непла-
тени.

Умения и качества, необходими 
за следването на медии и  
комуникации

Противно на широкоразпространеното схващане, 
че на човек му е достатъчно да пише добре, за да се 
занимава с медии и комуникации, най-същественото 
умение за бъдещите студенти всъщност е медийна-
та грамотност. Те трябва да са способни да консуми-
рат съдържание критично и да правят изводи относ-
но целите, с които е създадено, и влиянието, което 
може да окаже върху реципиентите. Голяма част от 
упражненията в тези дисциплини включват именно 
аналитичен подход с наличната информация, затова 
на първо място трябва да се уверите, че разбирате 
значението на медийната грамотност и прилагате 
методите є в ежедневието си.

Какво точно мога да работя, 
ако завърша медии и  
комуникации?

 ■ Журналист
 ■ Редактор
 ■ PR
 ■ Рекламен директор
 ■ Медиен специалист
 ■ Експерт пазарни прогнози
 ■ Мениджър социални медии

Нужно ли е да завърша Медии и 
комуникации, за да се развивам 
професионално в сферата? 

Докато специалностите в тази сфера дават за-
дълбочено познание относно същността и история-
та на медийните среди, уменията, които развиват у 
студентите, не са по-различни от тези във всяка 
друга хуманитарна дисциплина. Много известни жур-
налисти например са завършили специалности като 
Политология, Право, Социология и Филология. И това 
е така, защото програмите по Медии и комуникации 
не покриват тези направления достатъчно изчерпа-
телно, за да може човек информирано да представя 
свързани с тях въпроси пред широка аудитория. В 
крайна сметка всеки кандидат-студент трябва да 
прецени сам как би предпочел да прекара бакалавъра 
си - в опознаване на специфична тема на интерес или 
в обща подготовка за бъдещата си кариера.
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...
дамяна велева:  
Бих посъветвала всеки български 
студент в чужбина, който се колебае 
дали да кандидатства за работа в 
българска медия, да опита

Дамяна Велева 
е журналистка в „Свободна Европа“, завършила е бакалавър от Универ-
ситета в Хайделберг и магистър от Свободния университет в Бер-
лин. В момента работи в „Свободна Европа“ като журналист.

Какво образование имаш и как ти помага то в практикуването 
на журналистическата професия?

Завършила съм Islamic Studies (бакалавър от Университета в Хайдел-
берг и магистър от Свободния университет в Берлин). Тази специал-
ност е доста подобна на Близкоизточните изследвания, каквато про-
грама има например в Софийския университет, но с тази разлика, че 
фокусът не е само върху Близкия изток, а обхваща и миналото и настоя-
щето на мюсюлманските общности в Европа. Много широка, трансдис-
циплинарна специалност е и мисля, че ми е дала нужния широк поглед, 
който много помага в журналистическата работа. Със сигурност мога 
да кажа и че ме е научила да чета бързо и по много и да съм внимателна с 
думите.

Специалността, която си завършила, не е такава, към каквато 
повечето младежи с интерес към журналистиката се насочват 
(като например Медии и комуникации). Планирала ли си винаги да 
се развиваш в тази сфера? 

Не, записвайки точно тази специалност, нямах конкретна представа 
какво искам да работя, след като я завърша. Записах я, защото в нея 
има и история, и политология, и литература, и учене на езици. Хората 
обаче много често ме питаха какво изобщо мога да правя след нея и ми 
се налагаше да им изреждам примери – да съм консултант в междуна-
родна организация, да се занимавам с преводи, да съм журналист. Из-

интервю на Жени Янева

Да си набавиш 
знания със 

сигурност е по-
лесно, отколкото 

да се 
абстрахираш от 
лични позиции

сп
ец

иа
лн

ос
т 

на
 ф

ок
ус

24



ст
уд

ен
тс

ки
 ж

ив
от

Нормалният 
работен ден за 

мен започва още 
рано сутринта с 

четене на новини 
– какво е 

водещото днес, 
какво съм 

пропуснала от 
България и света 

през нощта 

Най-много време 
със сигурност ми 
отнема именно 

четенето, 
събирането и 

проверяването на 
информацията

пробвах и трите опции и послед-
ната се оказа, че ми носи 
най-голямо удовлетворение.

 А с какво друго си се занимава-
ла, преди да станеш журна-
лист? Извлече ли достатъчно 
от необходимите за професия-
та умения от него или въпреки 
всичко срещна трудности в на-
чалото на новия кариерен 
път?

Преди да се насоча към журна-
листиката, правих различни ста-
жове в български неправител-
ствени организации, както и в 
Организацията за сигурност и съ-
трудничество в Европа (ОССЕ). 
Сътрудничих в продължение на 7 
години и на Хайделбергския ин-
ститут за изследване на конфли-
ктите, където следях и описвах 
политическите събития на Балка-

мрежа е с неизяснен статут, ня-
къде „в облака около закона“. Това 
са почти 9% от всички населени 
места в страната и въпреки 
това държавата няма план как да 
разреши проблема.

Как изглежда един нормален 
работен ден в „Свободна Евро-
па“ за теб? 

Нормалният работен ден за мен 
започва още рано сутринта с че-
тене на новини – какво е водещо-
то днес, какво съм пропуснала от 
България и света през нощта. 
Следващото е сутрешната опе-
ративка, на която с колегите об-
съждаме кой с какво ще се занима-
ва през деня. Веднага след това 
– в случай, че не съм дежурна и не 
се занимавам с писането на нови-
ни – започвам с разработването 
на своя текст. Към края на деня 
имаме още една оперативка, на 
която се обсъждат последни въ-
проси и предстоящия ден.

Кои са твоите стъпки при на-
писването на една статия? 
Колко време отделяш на всяка 
част от процеса и кои практи-
ки намираш за най-полезни?

Не бих казала, че имам някакви 
конкретни мои отработени 
стъпки. Но първото и най-важно-
то може би е стесняването на 
темата. Защото всяка тема е 
безкрайна и първото, с което 
всеки път трябва да се преборя, е 
желанието да прочета всичко и 

ните. Мисля, че особено последно-
то много ми помага в момента, 
защото работата ми се състое-
ше в търсене на информация и 
проверка на факти, които са и ос-
новна част от работата на един 
журналист. 

Какво е чувството да бъдеш 
отличена с грамота от Ан-
тикорупционния фонд толкова 
скоро след старта на кариера-
та си? Разкажи малко повече за 
разследването „В облака около 
закона“ и историята зад про-
веждането му.

Грамотата, която получих от 
Антикорупционния фонд, е за за-
дълбочено проучена и оригинално 
представена тема и аз съм много 
съм щастлива, че журито е оцени-
ло точно по този начин разслед-
ването ми. Когато го започвах, 
всъщност мислех, че се захващам с 
нещо съвсем малко и локално – 
проблемът с водата в няколко 
села в община Трън. Оказа се оба-
че, че зад този малък локален про-
блем стои един доста по-голям, 
национален. Оказа се, че не само в 
община Трън, а в цяла България 
има села, в които водопреносната 
мрежа официално не е собстве-
ност нито на държавата, нито на 
общините, нейният статут е об-
вит в пълна мистерия. Никое ВиК 
дружество не я поддържа и зато-
ва и хората не плащат за водата. 
Съответно обаче, в случай на ава-
рия или друг проблем, отговорен 
няма. Засегнатите хора се оплак-
ват в общината, но оттам им 
отговарят, че няма с какво да им 
помогнат, сами да се оправят, 
след като не плащат за ВиК услу-
гата. И това положение продъл-
жава от десетилетия, един за-
творен омагьосан кръг. 
Основният детайл обаче дойде 
накрая, когато се опитах да раз-
бера как се е стигнало дотук. Спо-
ред експертите, с които говорих, 
тези водопроводи всъщност 
представляват незаконни стро-
ежи. Те така и не са били узаконе-
ни и срокът за това е изпуснат. 
Успях да събера информация от 
всички ВиК дружества в страна-
та и така стигнах до числото 416 
– общия брой на селата в Бълга-
рия, в които водопреносната 
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Когато става 
въпрос за по-
чувствителна 

тема, съм няколко 
пъти по-

внимателна и 
проверявам 

допълнително 
как съм предала 
чуждите цитати, 

какви точно думи 
съм използвала

да обясня всичко, свързано с нея. Чак след като съм стеснила максимално 
фокуса и съм формулирала конкретния въпрос, на който статията ще 
търси отговор, започвам да чета задълбочено. Най-много време със си-
гурност ми отнема именно четенето, събирането и проверяването на 
информацията. Най-бързо е самото писане. 

Коя е най-трудната тема, за която е трябвало да пишеш? Какво я 
направи такава?

Най-трудно ми беше първият път, когато трябваше да пиша по тема 
в областта на енергетиката. Ставаше въпрос за цените на тока, а аз не 
знаех нищо за ценообразуването. Но това е може би най-леката от всич-
ки възможни причини една тема да ти е тежка – защото ти е трудна не 
заради някакъв личен конфликт, пристрастност или друго, което да ти 
пречи да си обективен, а просто защото ти липсват знания в дадената 
област. Да си набавиш знания със сигурност е по-лесно, отколкото да се 
абстрахираш от лични позиции.

А коя е темата, за която ти се иска да пишеш повече? Чувстваш 
ли се достатъчно свободна да развиваш собствените си идеи в 
тази професия?

Няма конкретна тема, по която да искам да пиша повече, но със сигур-
ност има жанр, който много искам да изпробвам – наративната журна-
листика (narrative journalism), която не е особено популярна в България. 
Това е жанр, който използва похвати на белетристиката за цели на пуб-
лицистиката, текстовете обикновено са значително по-дълги от тра-
диционното и са с доста по-свободна структура и стил. Пример за та-
къв вид журналистика е американското списание „Ню Йоркър“.

Обективността е едно от ос-
новните задължения на жур-
налиста и въпреки това една 
от най-непостижимите цели. 
Често ли ти се случва да ис-
каш да споделиш своето мне-
ние в материалите си? Как 
предотвратяваш това, кога-
то е нежелателно?

Личните пристрастия са неже-
лателни във всички случаи, без 
изключение. Когато става въпрос 
за по-чувствителна тема, съм 
няколко пъти по-внимателна и 
проверявам допълнително как 
съм предала чуждите цитати, 
какви точно думи съм използвала. 
Защото има значение дали ще 
напишеш, че някой просто „е ка-
зал“ нещо, или че някой „катего-
рично е разбил аргументите на 
противника си, казвайки, че“. 

Защо избра да се върнеш в 
България? Какво харесваш в 
медийните среди тук и какво 
би променила? А би ли посъ-
ветвала други български сту-
денти в чужбина да последват 
примера ти?

Всъщност съм една от много-
то млади хора, които коронави-
русът върна в България. Идвайки 
си, мислех, че ще е само за няколко 
седмици, но така се случи, че 
тези няколко седмици се превър-
наха в почти две години. Когато 
отидох да уча в Германия, го на-
правих със съзнанието, че след 
като завърша, искам да се върна 
в България, но не си бях наложила 
някакъв конкретен срок, случи се, 
без да се опитвам да го плани-
рам. Но съм много щастлива от 
развитието. „Свободна Европа“ е 
едно страхотно място, в което 
човек да израства като журна-
лист. За съжаление обаче общият 
план не е чак толкова страхотен 
и медиите в България, които 
поддържат висок стандарт на 
работа, са доста малко. Въпреки 
това бих посъветвала всеки бъл-
гарски студент в чужбина, който 
се колебае дали да кандидатства 
за работа в българска медия, да 
опита. Защото медийната среда 
ще се промени най-вече тогава, 
когато повече хора работят за 
промяната ѝ отвътре.
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Кратка история на 
математиката
Математиката винаги е била 
важна част от нашия живот. 
Благодарение на нея цялата нау-
ка върви напред. Във всяка тех-
нология има изчисления. Във все-
ки компютър има формули. 
Навсякъде сме заобиколени от 
изчисления, които правят нашия 
живот по-лек. Дори парктрони-
кът на колата ви е проста ма-
тематика – изчислява на какво 
разстояние е колата ви от дру-
гата и започва да издава сигнал. 
Не знам дали сте се замисляли, 
че без нея светът нямаше да 
има никакъв прогрес.

Историята на математиката 
датира още от началото на 
търговията. От тогава са пър-
вите реални и достоверни 
факти. Хората са имали еже-
дневна нужда от математика-
та – да изброят реколтатата, 
колко е голяма земята им. Необ-
ходими са им числа и стойности. 
Тук говорим за Древен Египет и 
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Приложна  

математика
материал на Борислав Борисов

Месопотамия. Покрай математи-
ката се развива по това време и 
астрономията. Там пък изчисления-
та са били нужни, за да знаят хора-
та кога да прибират и засаждат 
реколтата си. Разбира се, говорим 
за много проста математика. Това 
показва и вавилонската глинена 
плочка Plimpton 322, което е и пър-
вото свидетелство.

Иначе малко по-сложна и фактоло-
гическа математика идва от древ-
ните гърци. Говорим за тъй нарече-
ните аксиоми, с които се доказва 
верността на твърденията. С тях 
идват и теоремите. Сред един от 
най-важните трудове от тази 
епоха е „Елементи“ на Евклид. 
В тази връзка развитието на чо-
вешкия прогрес е свързано с разви-
тието на математиката. През го-
дините се появяват сходни науки 
на математиката, като матема-
тически анализ, отговорна мате-
матика и в случая – приложна ма-
тематика. Реално този дял се 
занимава с прилагането на мате-
матически методи в практиката 
– в науки, технологии и други.
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Приложна  

математика Разлика между математика и 
приложна математика
Ако трябва да сме конкретни, математиката е аб-
страктно изследване на количество, структура, прос-
транство, промяна и други свойства. Тя се управлява 
от логиката. Аритметиката и теорията на числата 
обсъждат изчисленията и величините. По-големи, 
по-високи структури в количествата и числата се из-
следват в области като алгебра, теория на числата, 
теория на групите, теория на реда и комбинаторика.
А когато говорим за приложна математика, там фоку-
сът е върху математическите методи, използвани в 
реални приложения в инженерството, науките, иконо-
миката, финансиите и в много други области. 

Механиката на флуидите, математическата химия, ма-
тематическата физика, математическите финанси, 
теорията на управлението, криптографията и опти-
мизацията са области, обогатени с методи от прилож-
ната математика. Тя се простира и в компютърните 
науки изцяло - от вътрешни структури на данни на го-
леми бази данни и изпълнение на алгоритми до много 
проектиране на компютри разчитат на сложни из-
числителни методи.

България
Бакалавърска програма „Приложна математика“ под-
готвя специалисти, които освен задълбочена матема-
тическа подготовка притежават умения да използват 
получените знания за решаване на практически задачи 
от различни области: алгебра, геометрия, диференци-
ално и интегрално смятане, вероятности и статисти-
ка, числени методи, диференциални уравнения, анали-
тична механика, математическо оптимиране, 
математическа физика, механика на непрекъснатите 
среди. 

Предвидена е възможност студентите да избират 
дисциплини съобразно своите интереси, което да за-
дълбочи познанията им в едно от направленията: ком-
пютърна математика, структури от данни и алгори-
тми, дискретна математика, обектно-ориентирано и 
визуално програмиране, математическа икономика, фи-
нанси и оптимиране, стохастични модели, механика и 
математична физика. 

Учебният план включва основни дисциплини по матема-
тика и по информатика, които съставляват необходи-
ма основа за успешното прилагане на математиката. 
Конкретно студентите усвояват фундаментални ре-

Приложна математика
Приложната математика може напълно да се оформи 
като самостоятелна наука заедно с бързото развитие 
на компютрите. Днес тя е една от най-търсените 
професии. 

Специалността има приложение в почти всяка наука, 
като химия, биология, физика и дори икономика. Множе-
ство открити от математиката правила се оказват 
валидни в природата и така приложната математика 
е като мост към по-пълното разбиране на принципите 
и законите. Много наглед случайни природни явления се 
обясняват съвсем точно с математически уравнения. 
Дори сложни социални и обществени закономерности 
намират своето логично обяснение, благодарение на 
принципите на приложната математика.

В същото време приложната математика има са-
мостоятелно развитие, въз основа на разработените 
вече способи, които са вдъхновени от реални измерва-
ния. Има много спорове с различните науки, доколко е 
необходимо да се подхожда математически при анализа 
на съответните проблеми. Физиците често пъти гле-
дат с учудване безрезултатните опити на математи-
ците да докажат по стриктен начин съществуването 
на даден физически проблем, който вече е обяснен дос-
татъчно добре и от гледна точка на физиката не се 
нуждае от допълнително доказване.

Две са основните групи на приложната математика:
 ■ Числените методи описват предимно при-
родните процеси. Това са методите на ма-
тематическата физика, химия, биология, гео-
логия, както и инженерната математика.

 ■ Статистиката включва различните иконо-
мически, финансови и застрахователни мето-
дологии. Дори дисциплини като социологията 
се покриват от математически модели.

Границата между чистата и приложната математика 
е размита, за това много области са обект на внимание 
от двете големи крила на математиката.

Историята на математиката 
датира още от началото на 

търговията. От тогава са 
първите реални и достоверни 

факти
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зултати в следните математически области: алгебра, 
геометрия, математически анализ, математическо мо-
делиране, теория на вероятностите и математическа 
статистика, математическа икономика, оптимиране, 
числени методи и математическа физика. 

В сферата на информатиката студентите придоби-
ват знания и умения по структури от данни, алгори-
тми, дискретна математика, обектно-ориентирано и 
процедурно програмиране. Чрез разнообразни избира-
еми дисциплини, практикуми и възможности за стажу-
ване специалността се стреми да приближи обучаеми-
те колкото може по-близо да бъдещата им работа.

Място Университет Град 

1.
Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“

София

2. Технически университет София

3.
Пловдивски университет 
„Паисий Хилендарски“ 

Пловдив

4.
Русенски университет „Ан-
гел Кънчев“

Русе

5.
Шуменски университет 
„Епископ Константин Пре-
славски“

Шумен

Източник: Рейтингова система на висшите училища 
(МОН) 2021

Най-добрите университети  
по математика в света
В повечето университети в Европа и света курсовете 
осигуряват силен математически и изчислителен опит, 
като се предлагат редица програми в областта на при-
ложната математика. Повечето от тях са разнообраз-
ни и отразяват изследователските интереси на пре-
подавателите. 
Какви курсове може да намерите? Помислете за флуи-
дите и техните движения. Знаем, че те са от опреде-
лящо значение за съществуването ни на тази планета. 
Помислете за океаните, атмосферата, земната кора, 
изкопаемите горива.

Самото движение на флуидите, включително и вълни-
те, които се движат в тях, е един от задължителните 
курсове в началния етап. С две думи – динамика на флуи-
дите.

Други курсове са свързани с нелинейните системи или 
как инженерите проектират различните системи за 
управление, които се използват в области като робо-
тика, космическо инженерство и биомедицина. 

Не може да подминем и квантовата механика. Най-ве-
роятно има много от вас, които харесват Айнщайн и 
неговите теория на относителността – една от ре-
волюциите във физиката на двадесети век. Ако се ин-
тересувате от от курс по обща теория на относи-
телността или квантова механика, то определено 
приложната математика е за вас.
 

Място Университет Държава

1.
Massachusetts Institute of 
Technology (MIT)

САЩ

2.. Stanford University САЩ

3. Harvard University САЩ

4. University of Cambridge Великобритания

5. University of Oxford Великобритания

6.
University of California, 
Berkeley (UCB)

САЩ

7. Princeton University САЩ

8.
ETH Zurich – Swiss Federal 
Institute of Technology

Швейцария

Източник: QS World University Ranking 2021

Както виждате от класацията, математиката е 
най-застъпена в САЩ, като и Великобритания не може 
да бъде подмината. Напълно логично и техническият 
университет в Цюрих попада в класацията, тъй като 
по много данни се води за един от най-добрите инже-
нерни университети в света.
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Най-добрите университети  
по математика в Европа
Място в 
САЩ Място в света Университет

1. University of Cambridge Великобритания

2.. University of Oxford Великобритания

3.
ETH Zurich – Swiss Federal Institute of 
Technology

Швейцария

4. Imperial College London Великобритания

5. Universite PSL Франция

6. The University of Warwick Великобритания

7. Ecole Polytechnique Франция

8. EPFL Швейцария

Източник: QS World University Ranking 2021

Най-добрите университети по 
Приложна математика в САЩ
И тъй като малко по-рано видяхме, че математиката е силно застъпена в 
САЩ, ви представяме класация и на специалността „Приложна математи-
ка“. Имайте предвид, че е трудно да се намери такава класация, защото 
често приложната математика върви като специалност с инженерство 
или компютърни науки.
Както разбрахме до тук, специалността е много широко застъпена в много 
науки и трябва да знаете в коя област точно ще се насочите, за да прове-
рите и конкретната класация.

Място в 
САЩ Място в света Щат

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT) Cambridge, MA

2. Brown University Providence, RI

3. Stanford University Stanford, CA

4. Harvard University Cambridge, MA

5. University of Chicago Chicago, IL

6. Johns Hopkins University Baltimore, MD

7. Rice University Houston, TX

8. University of Pennsylvania Philadelphia, PA

Източник: College Factual 2022

В повечето 
университети в 
Европа и света 

курсовете осигуряват 
силен математически 
и изчислителен опит, 

като се предлагат 
редица програми в 

областта на 
приложната 
математика

Ако трябва да сме 
конкретни, 

математиката е 
абстрактно 

изследване на 
количество, 
структура, 

пространство, 
промяна и други 
свойства. Тя се 
управлява от 

логиката

Реализация
Завършилите тази сложна специал-
ност имат възможност за реализа-
ция навсякъде, където математи-
ката и информатиката се 
използват като инструмент за оп-
тимизиране и решаване на практи-
чески задачи, като: 

 ■ консултанти в научно-из-
следователски проекти

 ■ финансови анализатори
 ■ актюери
 ■ експерти в промишленос-
тта, селското стопан-
ство и търговията

 ■ специалисти в държавна-
та администрация и в на-
учните институти

 ■ преподавтели във висши училища.  
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Космическо право – 
част от необятното 
материал на Гергана Петкова

Н
ашият свят е оформен от всякакви невидими сили, които не разбираме напълно. Какво има от-
въд познатите граници? Има ли нещо отвъд Вселената? Това са завладяващи въпроси, които 
човечеството си задава от самото начало. Разбирането за космическото пространство обаче 
се е променило значително през вековете и човешкото въображение е успяло да създаде машини 
за изследването на други светове в Слънчевата система и отвъд нея. 
Днес, благодарение на изумителния технологичен напредък и разнообразието от изследовател-
ски мисии, човечеството е достигнало до множество значими открития. Хора, стъпили на Луна-
та, създадени гранични технологии за справяне с изменението на климата, сателити за просле-
дяване на метеорологичните модели, орбитална космическа станция близо до границите извън 

Земята... и това са само част от  технологичните открития и човешките усилия, дадени за изследването на 
Космоса.
Има много приемливи причини за изследването и използването на космическото пространство в глобални начи-
нания. Най-важната от тях е, както знаем, че използването на Космоса, науката и пространството са в ползва 
на човечеството, защото космическите изследвания пряко засягат земните проблеми. Например така можем да 
предпазим Земята от космически отпадъци.
За да е сигурно обаче, че космическите технологии ще бъдат използвани за мирни цели и за национално развитие, 
по-специално за изразените потребности в различни географски региони на света, е необходим международен 
правен режим, уреждащ космическите дейности. Тези цели стават постижими със създаването на Космическото 
право. Космическото право регулира всичко - от защитата на Земята от извънземни замърсители - до предпаз-
ването на небесните тела от земни зарази. 



Юридическият факултет на 
Университета в Мисисипи е 

световен лидер в 
образованието по въздушно 
и космическо право, както и 

в научните изследвания

Малко повече за космическото право
Космическото право е клон от международното 

право, следователно космическото право понякога е 
просто прилагане на принципите на съществуващо-
то национално право, като договори, към нова сфера 
на дейност. 

Мислете за космическото пространство като за 
международните води. Никоя нация не притежава 
космическото пространство или дадена планета от 
него, но всяка нация може да изпрати космически кора-
би в Космоса. Ключовата част от историята на на-
ционалното космическо право е Договора за космиче-
ското пространство от 1967 г., който гласи, че 
изследването и използването на космическото прос-
транство, включително Луната и другите небесни 
тела, се осъществяват за благото и в интерес на 
всички страни, независимо от степента на тяхното 
икономическо или научно развитие, и са достояние на 
цялото човечество. Причината за създадените зако-
ни за Космоса не е единствено, за да улесни достъпа 
ни до него, но и за да благоприятства сътрудничест-
вото между всички нации.

Въздушното право се занимава със закона, регули-
ращ въздушното пространство (въздушната обвив-
ка над повърхността на Земята, в която летят само-
лети, балони и др.). Космическото право се занимава 
със закони, свързани с космическото пространство.  
Териториален суверенитет не съществува в косми-
ческото пространство, което е отворено за всички 
нации за тяхното мирно използване и експлоатация 
- дори ако споменатото космическо пространство е 
над територията на чужда държава.

Едни от най-добрите университети в 
света по космическо право

Повечето преподавани степени, свързани с косми-
ческото право, са в някаква комбинация от въздушно 
и космическо право. Има и възможности за изучаване 
на политика и космически технологии с елементи на 
въздушното и космическото право. Освен това, има 
редица юридически факултети, които предлагат кла-
сове по космическо право. 
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 University of Cologne
И така, къде може да изучавате космическото пра-

во? Хронологично, Институтът по въздушно и косми-
ческо право към Университета в Кьолн е най-старият 
такъв специализиран институт. Първоначално през 
1925 г. започва като Институт по въздушно право в 
Кьонигсберг (сега Калининград), след това се пре-
мества в Лайпциг през 1929 г. и в Берлин през 1940 г. 
Институтът предлага преподаването на курсове и 
следдипломно наблюдение, както и организиране на 
симпозиуми и колоквиуми. 

От 2017 г. Университетът в Кьолн предлага дву-
семестриален магистърски курс за юристи по дър-
жавно право, въздушно право и космическо право, за-
вършили в чужбина. Целта на тази следдипломна 
програма е да запознае студентите, които вече са 
получили успешно юридическа степен в чужбина, с 
немското право и да ги оборудва със специализация в 
определени области на международното публично и 
частно право, европейското право с основен фокус 
върху въздушното и космическото право. Юридиче-
ският факултет издава степен "магистър по право" 
(LL.M.) след преминаване на магистърска степен. Кур-
сът може да се провежда както през зимния, така и 
през летния семестър.

University of Mississippi
Юридическият факултет на Университета в Ми-

сисипи е световен лидер в образованието по въздуш-
но и космическо право, както и в научните изследва-
ния. Програмата по въздушно и космическо право 
предлага магистърска степен по право за завършили 
юридически факултети, обучени в САЩ и в чужбина. 
Юридическият факултет на Университета на Миси-
сипи е активен в областта на космическото право в 
продължение на много години и създава Journal of 
Space Law – най-старото списание в света, посвете-
но на космическото право - през 1973 г.

Leiden University
Институтът по въздушно и космическо право в 

Лайден е създаден през 1986 г. Той предлага препода-
вани курсове и следдипломно наблюдение. Лайден 
също така организира симпозиуми и колоквиуми, с из-
вестна концентрация върху европейските аспекти на 
космическото право.

International Space University
Основната друга академична институция в Евро-

па, която се занимава с космическо право, е Междуна-
родният космически университет. Разположен в 
Страсбург, Франция, ISU е основан през 1987 г. Уни-
верситетът предлага следдипломни програми, които 
обхващат технически, инженерни, бизнес и политиче-
ски аспекти на космоса, с цел обучението на космиче-
ски специалисти. Магистърската програма за косми-
чески изследвания на ISU (MSS) е предназначена за 
лица, които търсят професионално развитие, по-на-
татъшно академично обучение или и двете чрез ед-
ногодишна или двугодишна програма за дипломиране.

За пример какво да очаквате, когато изучавате 
космическо право, вижте учебната програма на 
UNOOSA по космическо право.
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По света има редица 
юридически факултети, които 

предлагат класове по 
космическо право

Космическото право  
и българските  
университети

Наред с изучаването на дис-
циплини като международно тру-
дово право и международно пуб-
лично право, в някои 
университети в България се 
предлага по-конкретно и изуча-
ването на космическо право. В 
Софийски университет „Свети 
Климент Охридски“ обучението 
на бакалаври по специалността 
Международни отношения 
включва и лекции по Международ-
но частно космическо право, кои-
то се преподават на студенти-
те в IV курс. Тези, които 
завършат ОКС Бакалавър, могат 
да продължат образованието си 
в предлагани магистърски про-
грами в определени чуждестран-
ни университети. Софийският 
университет участва в състеза-
нието Manfred Lachs Space Law 
Moot по космическо право, орга-
низирано от Международния ин-
ститут по космическо право. 
България участва в състезание-
то за пръв път през 2018 г. и още 
с първото си участие отборът 
от СУ достига финала на състе-
занието и печели награди за 
най-добра писмена защита и 
най-добър оратор за Светлозара 
Стоянова.

Топ 5 университетa по междуна-
родни отношения в света за 2022 
според Times Higher Education 
Subject Rankings са:
1. University of Oxford, UK
2. Massachusetts Institute of   
  Technology (MIT)
3. Stanford University, US
4. Harvard University, US
5. Princeton University, US

Топ 5 университетa по право в 
света за 2021 според QS World 
University Rankings са: 
1. Harvard University (САЩ)
2. University of Oxford  
  (Великобритания)
3. University of Cambridge  
  (Великобритания)
4. Yale University (САЩ)
5. Stanford University (САЩ)

Кариера и реализация
По какъв начин ще се гаранти-

ра достъп на икономически по-сла-
би страни в използването на кос-
мическите технологии? Каква 
трябва да бъде отговорността 
на държавите в случаи на щети, 
нанесени в космическото прос-
транство или на Земята? Може ли 
Kосмосът да бъде използван за во-
енни цели? 

С бързото разширяване на кос-
мическото изследване и техноло-
гиите, търсенето на студенти с 
опит в космическото право на-

раства. Някои студенти избират 
да станат авиационни адвокати, 
докато други намират работа 
като юридически консултанти. 
Мнозина стават космически адво-
кати, които помагат на държавни 
организации и дори на частни ком-
пании, занимаващи се с изследване 
на Космоса, да спазват съществу-
ващите закони и договори. Косми-
ческите юристи също трябва да 
разбират достатъчно от наука, за 
да дават на своите клиенти про-
фесионални съвети.

Бъдещето на  
професията 
В ХХI век сме и космическите дей-
ности вече са все по-достъпни. 
Изследването на Космоса е въз-
можност не само за изграждане на 
модерни технологии и откриване-
то на нови светове, но и за съв-
местна работа за постигане на 
по-голяма цел, независимо от на-
ционалност, раса или пол.

През 2015 г. САЩ прима 
Competition Launch Competition Act 
който, наред с други неща, позво-
лява на гражданите на САЩ да 
участват в дейности за добив на 
търговски ресурси, което означа-
ва, че не могат да претендират за 
собственост върху планета или 
aстероид, но могат да притежа-
ват, транспортират и продават 
ресурс, извлечен от тях.

Изучаването как можем да от-
глеждаме храна в орбита или на 
Марс, дава представа за отглеж-
дането на храна в екстремни усло-
вия на Земята. Медицинските из-
следвания, проведени на 
Международната космическа 
станция, ни помагат да разберем 
човешкото тяло по нов начин. 

Да продадеш парцел на Марс? 
Колонизиране на други тела в 
Слънчевата система (или изграж-
дането на наши собствени орби-
тални местообитания) като начин 
да създадем „резервно копие“ на 
човечеството? Космически тури-
зъм през 2030 г.? Всички тези до-
някъде все още необятни неща за 
човека, могат да бъдат част от 
дейността на адвоката по косми-
ческо право.

Космическият адвокат е първо 
юрист. Юрист, който ще бъде 
търсен все повече в бъдеще, за да 
гарантира стабилност, предвиди-
мост, прозрачност и ефективност 
на всички операции в космическото 
пространство.





Какви са промените, засягащи европейски студенти?
Брекзит промени визовия режим за европейци, които искат да живеят 
във Великобритания. Това се отрази и на студентите, желаещи да започ-
нат образованието си там. Бъдещите студенти ще трябва да плащат 
по-високи такси, няма да имат право на държавен студентски заем и ще 
трябва да кандидатстват за виза. 

Тези промени не се отнасят за европейци, които са живели във Велико-
британия преди юни 2021 година и са придобили статут на уседналост.
 
Спад в броя на кандидат-студентите от Източна Европа
Според UCAS кандидат-студентите от Източна Европа са спаднали с 
около 70%. Според данните от Home Office обаче, спадът е още по-голям 
при броя на хората, които ще имат нужда от виза, за да започнат обра-
зованието си. Традиционно Полша и Румъния са две от страните, които 
изпращат най-много студенти във Великобритания. Броят на студен-
тите от тези две страни през учебната 2019-2020 година е бил 8 500. 
До октомври миналата година обаче едва 700 нови студенти от двете 

материал на Юлия Кошаревска
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Според uCAs 
кандидат-

студентите от 
Източна Европа 
са спаднали с 

около 70%. 
Според данните 
от home office 
обаче, спадът е 
още по-голям 
при броя на 

хората, които ще 
имат нужда от 

виза, за да 
започнат 

образованието 
си

Спад на студентите от  
Източна Европа във   

Великобритания

Б
ританските университети рискуват да загубят талант-
ливи студенти от Източна Европа, става ясно от послед-
ната статистика за студентски визи, публикувана от 
Home Office. След Брекзит и увеличаването на таксите за 
следване на европейски студенти на Острова, спадът на 

кандидат-студентите от Източна Европа е огромен.
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страни са получили виза за следва-
не във Великобритания през учеб-
ната 2022-2023 г. 

Подобна е и тенденцията при 
студентите от други страни от 
Централна и Източна Европа, до 
октомври миналата година едва 
214 студенти от Унгария са полу-
чили виза, а студентите с виза от 
България са 177.

Статистиката за броя на визи 
може и да не е напълно точна, за-
щото някои международни сту-
денти може да са избрали да учат 
изцяло онлайн заради пандемията.
Въпреки това данните са тре-
вожни, защото още веднъж показ-
ват, че промените в правилата 
след Брекзит водят до бързо на-
маляване на броя чуждестранни 
студенти от Източна Европа. 
Предимно заможни западно-евро-
пейци ще могат да си позволят да 
следват на Острова. Техният 
брой остава сравнително висок - 
близо 10 000 визи са били издаде-
ни на студенти от Франция, Гер-
мания и Испания.

Това ще промени стратегиите за 
набиране на международни сту-
денти в много университети, 
които досега са разчитали на го-
лям брой студенти от Източна 
Европа.

Повече чуждестранни  
студенти в други европейски 
страни
В същото време през последните 
години се наблюдава увеличение в 
броя на чуждестранните студен-
ти в редица други европейски 
страни, които вече предлагат и 
обучение на английски език, за да 
привлекат по-голям брой чуж-
денци. Така Великобритания започ-
ва да отстъпва на няколко евро-
пейски страни по броя на 
международните студенти, спо-
ред данни на ЮНЕСКО. 

Пропорцията на чуждестранните 
студенти във Великобритания е 
останала почти непроменена от 
2014 година - около 18% от общия 
брой на студентите. 

В някои европейски страни обаче 
процентът на международните 
студенти се е покачил значително. 
Към тези страни спадат не само 
страни от Западна Европа, а и ня-
кои от новите членове на Евро-
пейския съюз като Унгария, Есто-
ния и Латвия, където процентът 
международни студенти достига 
10%. В Нидерландия през 2010 го-
дина е имало едва 4% интернацио-
нални студенти, през 2018 година 
броят им се е утроил. 

В много от тези държави вече 
учат повече европейски студенти 
- в Нидерландия повече от полови-
ната международни студенти са 
европейци, а в Дания и Чехия бро-
ят им е още по-висок - 80%.

Но други европейски държави зала-
гат на интернационалните сту-
денти от страни извън Европа. В 
Германия например през 2015 годи-
на 42% от чуждестранните сту-
денти са били от Европа, но през 
2019 година този процент е спад-
нал до 32%.  

В Унгария и Република Ирландия 
броят на студентите от Азия 
също е висок - 40% и 47% респек-
тивно. В Ирландия университети-
те активно работят над това да 
привлекат повече студенти от 
Китай.

Увеличението на броя на междуна-
родните студенти в толкова мно-

го европейски държави се дължи 
както на по-ниските такси за 
обучение, в сравнение с тези в Ан-
глия, така и на обучението на ан-
глийски език във все по-голям брой 
специалности. Според Британския 
съвет, една от всеки пет бакала-
върски програми, преподавани на 
английски, е в университет, който 
не е в традиционните англогово-
рящи страни Великобритания, 
САЩ, Австралия, Канада и Нова 
Зеландия. 

Нарастналият брой чуждестран-
ни студенти понякога създава на-
прежение в страните от Западна 
Европа - в Нидерландия например, 
броят им е толкова висок, че се 
обсъжда въвеждането на лимит на 
курсовете, преподавани на ан-
глийски.

Ще е интересно да видим по какъв 
начин ще се отрази пандемията и 
онлайн обучението на тези ста-
тистики.

В същото време 
през последните 

години се 
наблюдава 

увеличение в броя 
на 

чуждестранните 
студенти в редица 
други европейски 
страни, които вече 

предлагат и 
обучение на 

английски език, 
за да привлекат 
по-голям брой 

чужденци 



А
встрия е популярна 
туристическа дес-
тинация, благода-
рение на широкия 
си спектър от кул-
турни предложе-

ния. Тя притежава един от 
най-красивите градове в Европа, 
Виена – столицата, оценявана 
многократно като най-добър 
град за живеене, огромни музеи, 
чудна алпийска природа и огромни 
площади с барокова архитекту-
ра. Австрия е живописно прос-
транство, запълнено от емоцио-
налното звучене на музиката от 
класическия и романтичния пери-
од. Място, което ни напомня за 
творенията на голям брой из-
вестни австрийски творци, му-
зиканти и художници. Страната 
се превръща във вълшебна колед-
на приказка през зимните сезони 
и става очарователна през про-
летта и лятото, заради пре-
лестните ú зелени площи. Някак 
все едно това не е достатъчно и 
природата решила да подари на 
тази очарователна страна и бла-
гоприятно географско положение, 
тъй като на нейния праг е оста-
налата част от Европа, т.е. съ-
седните страни като Унгария, 
Германия, Италия, Словения, Сло-
вакия, Лихтенщайн и Швейцария. 
И този дар е само още една от 
причините Австрия да фигурира 
в списъка с желани дестинации на 
много хора. 

АВСТрИя

материал на Гергана Петкова
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Музикалните университети, 
академии и консерватории в 
Австрия имат международна 

репутация и привличат студенти 
от цял свят

С разнообразен набор от висши учебни заведения с 
практическа насоченост, предлагащи непрекъснато 
нарастващ брой програми за обучение в множество 
области, нулеви такси и най-различни курсове, пове-
чето от които преподавани на английски език, Ав-
стрия привлича и най-ценните си туристи – огромен 
брой международни студенти, търсещи пълно акаде-
мично приключение, и точно заради това, чрез този 
материал ще разкрием малко повече за възможности-
те, които университетите предлагат, на всеки кан-
дидат-студент, решен да се докосне до дългата 
традиция на висшето образование в Австрия.

Висше образование в 
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АВСТрИя

Ако искате да 
учите медицина и 
да практикувате 

едни от най-
уважаваните 
професии, то 

трябва да знаете, 
че всички 

медицински 
училища в Австрия 

приемат 
международни 

студенти…

изпити се определят от съответната програма на всеки университет по 
приложни науки. Основни академични дисциплини, които се изучават, са биз-
нес, инженерство и ИТ, социални науки, медии и дизайн, здравни науки и кул-
турни науки, бизнес и икономика, и туризъм. Едни от най-добрите приложни 
университети в Австрия са FH Technikum Wien, FH Salzburg и FH 
Oberösterreich.

 
Частни университети

В Австрия от 1999 г. насам са създадени общо 13 частни университета, 
които имат относително дълги учебни програми и свои индивидуални пра-
вила за влизане. Кандидат-студентите, които са решени да посещават час-
тен университет в Австрия, могат да очакват иновативно и високока-
чествено образование. Изучават се специалности като изкуства и музика, 
медицина и обществено здраве, както и социални, икономически и хумани-
тарни науки. Определянето на продължителността на обучението и семес-
трите зависи от концепцията на всеки отделен частен университет. Едни 
от най-добрите частни университети са Music and Arts University of the City 
of Vienna, Modul University Vienna и Sigmund Freud University.

Медицински университети
Ако искате да учите медицина и след време да практикувате едни от 

най-уважаваните професии, то трябва да знаете, че всички медицински учи-
лища в Австрия приемат международни студенти, включително Медицин-
ския университет в Грац, Медицинския университет във Виена и Медицин-
ския университет в Инсбрук. Кандидатстването в медицинските 
университети в Австрия обаче ще тества вашето търпение и ще изиска 
от вас да положите по-трудни приемни изпити, както и минимално владее-
не немски език C1. Медицинските университети предлагат над 60 специал-
ности, а обучителната програма е 6-годишна с 12 семестъра, разделени на 
три фази, подобно на България.

 
Учителски колежи (Pädagogische Hochschulen)

Тези колежи осигуряват професионално обучение във всички области на 
преподаване. Австрийските университетски колежи за учителско образова-
ние предлагат тригодишна бакалавърска програма. Обучението трае 6 се-
местъра, като накрая може да бъдете учител в начални/основни и средни 
училища.

Такси за обучение
За всички граждани на ЕС обучението в държавните университети е без-

платно, дължи се единствено административна такса от 20 евро на месец, 
докато международните студенти трябва да заплащат сумата от 360 до 
720 евро на семестър, така и в приложните университети, в зависимост от 
дадения университет. Частните университети имат свои собствени так-
си за обучение, които могат да струват между 3 000 и 23 000 евро на годи-
на. Що се отнася до обучението по медицина, европейските граждани могат 
да учат медицина безплатно. Таксите за обучение са 800 евро на година за 
граждани извън ЕС.

Най-добри университети в Австрия 

Място Място в 
света Университети в Австрия

1. =151 University of Vienna

2. =180 Technische Universität Wien

3. =277 Graz University of Technology

4. =281 Universität Innsbruck

5. 354 Johannes Kepler University Linz

6. 501-510 University of Klagenfurt

7. 651-700 Karl-Franzens-Universitaet Graz

8. 801-1000 Paris Lodron University of Salzburg

Източник: QS World University Rankings 2022

Висши учебни заведения  
в Австрия 

Най-старите и най-големи 
учебни заведения в страната са 
класическите университети 
(Öffentliche Universitäten), които са 
22 на брой. Университетите в Ав-
стрия са сред най-добрите в Евро-
па, а в немалко случаи и в света. 
Сред най-добрите университети 
според QS World University Rankings 
за 2022 г. са Университетът на Ви-
ена (един от най-старите универ-
ситети в Европа), Техническият 
университет на Виена, както и Тех-
ническият университет в Грац. Га-
мата от академични предмети, 
които висшите учебни заведения 
предлагат, е голяма, но общият фо-
кус е върху хуманитарните науки, 
правото и икономиката. Универси-
тетите предлагат бакалавърски 
програми, магистърски програми, 
докторски програми, както и ди-
пломни програми. Австрийските 
университети предлагат и курсове 
за допълнително обучение. Има раз-
лични нива на обучение, като бака-
лавърски, следдипломни и често 
продължават два до четири семес-
търа.

Приложни университети
В Австрия има 21 университета 

по приложни науки (Fachhochschulen). 
Основна дейност на приложните 
университети е осигуряването на 
актуално обучение. Приложните 
университети предлагат обучение 
със силна практическа насоченост. 
Приложимите специални приемни 
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Академиите по изкуства –  
Защо да учиш изкуства в Австрия?

Австрия се слави със своите престижни универси-
тети по икономика и вековни технически висши учебни 
заведения. Страната обаче е също така световноиз-
вестна с богатото си културно минало и настояще. 
Културните ú постижения се проявяват в разнообразни 
музикални жанрове, литературни шедьоври, архите-
ктурни паметници и в красивите визуални изкуства. 

 В Австрия 6 от 21 държавно финансирани универси-
тета са тези по изкуствата, три от които са посве-
тени на визуалните и приложните изкуства. Тези уни-
верситети предлагат програми по приложни, изящни, 
сценични, визуални изкуства, дизайн и музика. Също така 
предлагат и специализирани курсове за обучение. Сту-
дентите, завършили курсове по изкуства, имат възмож-
ност да развиват кариера в множество сфери на зае-
тост. Университетите по изкуства предлагат 
различни бакалавърски програми по изкуства, магистър-
ски, както и докторски програми.

Най-добри австрийски университети по изкуства и 
дизайн в класацията QS World University Rankings 2021 
by Subject са:

 ■ Academy of Fine Arts Vienna 
 ■ Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
 ■ University of Applied Arts Vienna
 ■ Technische Universität Wien

Академията за изящни изкуства във Виена  
Академията за изящни изкуства е най-старият ху-

дожествен университет в Австрия, датиращ от 17-ти 
век. Тя предлага голямо разнообразие от курсове по ис-
тория и теория на изкуството. Академията за изящни 
изкуства във Виена е сравнително малка и обучава сред-
но около 2000 студенти. В Академията студентите 
могат да получат обучение по методика на обучението 
по изкуства, както и художествени практики в облас-
тта на изобразителното изкуство, природните и тех-
ническите науки в изкуствата, сценично проектиране, 
архитектура, докторантски програми по хуманитарни 
науки, консервация и реставрация. Освен че е образова-
телна институция, Академията разполага с две между-
народно известни художествени колекции - Тhe Picture 
Gallery и the Prints and Drawings Collection.

Университет за музикални и сценични изкуства 
във Виена

Музикалните университети, академии и консерва-
тории в Австрия имат международна репутация и 
привличат студенти от цял свят. Една от причини-
те хората да идват в Австрия, е да учат музика – 
предимно как да я изпълняват, но също и теоретични 

аспекти от нея. 
 Основано през 1817 г., това австрийско висше 

учебно заведение предлага курсове и програми, воде-
щи до всички официално признати степени на висше 
образование. За любителите на музиката и изку-
ството, университетът за музикални и сценични 
изкуства във Виена, дом и на много известни възпи-
таници, организира през годината различни огромни 
събития - концерти, състезания, фестивали. Тъй 
като университетът преподава в областта на из-
куствата, музиката и сценичните изкуства, прие-
мът за всяка специалност е различен. Освен мотива-
ционно писмо, автобиография и други основни 
онлайн документи, студентите, които искат да 
изучават инструментално и музикално образование, 
трябва да представят свои записи (най-малко три), 
певците трябва да предоставят различни вокални 
изпълнения, а тези, които изберат драматургия, 
трябва да представят свои сценарии на немски или 
английски език. 

Университет за приложни изкуства във Виена 
Създаден през 1867 година, фокусът на Университе-

та по приложни изкуства на Виена пада върху разви-
тието на индивидуалното художествено творчество 
и размислите върху дадени произведения въз основа на 
различни концепции и теории. Студентите непрестан-
но сътворяват и развиват индивидуални и групови 
проекти. Университетът е дом на хиляди студенти, 
изучаващи специалности като архитектура, изящни 
изкуства, графика, специфично изкуство, живопис, ани-
мационни филми, скулптура и пространство, сценичен, 
филмов, индустриален и графичен дизайн, приложна фо-
тография и медии, реклама и мода. Университетът ор-
ганизира събития, като ревюта на модния отдел и го-
дишни изложби.

Как да кандидатствам във висше учебно заве-
дение в Австрия?

Кандидат-студентът трябва да има диплома за 
средно образование или може да покаже доказателство 
за завършване на тригодишно (минимум) обучение в 
друго висше учебно заведение. В случай че има приемни 
изпити, форматът може да бъде различен – от онлайн 
тест - до събеседване. Сроковете зависят от отдел-
ните университети, но основно студентите се регис-
трират до 5 септември (за зимния семестър) или 5 фев-
руари (за летния семестър).

 Нашият съвет е внимателно да проверите различ-
ните изисквания за влизане, като стандартизираните 
тестове - сертификати за владеене на немски 
Hochschule, DSD II, DSH и ÖSD, както и сертификатите 
по английски език IELTS, TOFEL, Cambridge ESOL. Обърне-
те внимание на подготовката по немски език.

Разходи за живот 
Месечният бюджет зависи от начина на живот, 

настаняването, социалните дейности, храната и об-
ществения живот. Цените за настаняване в Австрия 
варират между 200 – 500 евро на месец. Някои градове, 
като Виена, са по-скъпи от други. Цените също са 
по-високи, ако живеете в центъра на града или много 
близо до него. Супермаркетите имат доста достъпни 
цени, което означава, че ще харчите около 200 – 250 
евро на месец за хранителни стоки. 

Австрия е място, което ни 
напомня за творенията на 

голям брой известни 
австрийски творци, музиканти 

и художници

снимка: unsplash.com
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С
траната на изгряващо-
то слънце винаги е впе-
чатлявала със своите 
древни традиции и спе-
цифични културни осо-
бености, както и с по-
стиженията си в 

сферата на високите технологии. Сред 
по-младото поколение в България са 
добре познати японските анимета, 
манга, поп културата и продуктите за 
онлайн игри.
Голяма част от най-големите компа-
нии в света стартираха в Япония, пре-
ди да създадат клонове на други места. 
Всъщност 90% от централите на 
тази комапнии в момента са в Япония. 
Добър пример е Hyundai.
Нека не забравяме, че Япония е един от 
трите световни лидери по отноше-
ние на икономическото развитие. Въ-
преки малката си площ, липсата на 
природни ресурси и постоянната сеиз-
мична активност, тази страна по-
стигна изключителни успехи в иконо-
миката.
Като не на последно място, високият 
жизнен стандарт на хората, усъвър-
шенстваните технологии, отличната 
медицина и инфраструктура са днеш-
ните реалности на държавата. Огро-
мна роля за постигането на успех е и в 
хората, завършили японските универ-
ситети.

материал на Кристина Пенчева

яПОНИя
Качествено образование  
и изключителен професионализъм

Образователна система 
Образователната система на Япония има много характеристики, които са 
чужди за нашето възприятие. Именно те правят процеса наистина уникален 
и позволяват обучение на истински специалисти в своята област. Докато 
прогимназията и гимназията предоставят на детето основните знания, 
необходими до навършване на зряла възраст, висшето образование в Япония 
го прави истински професионалист в своята област. 
По-голямата част от висшите учебни заведения в страната са частна 
собственост и само около 20% се издържат от бюджета на страната. Днес 
в Япония функционират над 780 университета. 
Броят на студентите в Япония е приблизително 2,5 милиона, което най-
добре описва значението на висшето образование. Повечето от този брой 
посещават малки частни институции с брой места, които не надвишават 
1000 души. В същото време има и огромен брой много малки университети с 
не повече от 250-300 студенти. По правило такива университети не га-
рантират работа и дипломите за завършването им не се считат за прес-
тижни. За да влезете в държавна институция, трябва да издържите два из-
пита: „Общ тест за постижения от първо ниво“ и изпит в самия 
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Образователната система на 
япония има много характеристики, 

които са чужди за нашето 
възприятие

университет. За да влезете в 
частна институция, трябва само 
да се явите на тест в университе-
та.

Образование
През първата и втората година 
студентът получава само основно 
обучение преди професионално. 
Изучават се литература, история, 
езици, философия. Освен това сту-
дентът може да слуша специални 
курсове в избрания профил.
Първите курсове позволяват на 
студентите да се запознаят с про-
фесията, която са избрали, а на 
преподавателите - със студенти-
те и техния потенциал въз основа 
на науката. Чак след първите две 
години на обучение студентът има 
право да избере специализацията. 
Периодът на обучение е четири го-
дини преди получаване на бакала-
върска степен. За студентите по 
медицина, изучаващи стоматология 
и ветеринарна медицина, периодът 
на обучение е с две години по-дълъг. 

Език
Страната на изгряващото слънце е 
единствената, при която преди 
време висшето образование за чуж-
денци не предвиждаше език на обу-
чение, различен от държавния. Вече 
нещата не са така и има много спе-
циалности и предмети на английски 
език. Изследванията показват, че 
международните студенти се 
чувстват по-добре в университе-

ти, които преподават на езика на 
Шекспир. Следователно най-основ-
ните университети в Япония с 
преподаване на английски език са 
Университетът в Токио, Универси-
тетът Кюшу, Университетът Ва-
седа и Университета Нагоя.

Такси
Образованието в Япония е плате-
но. По-голямата част от чуждес-
транните студенти плащат за 
обучението си сами. Средните цени 
за висше образование могат да бъ-
дат поставени приблизително 
между сумите от 3000 евро до 
8000 евро. Значително предим-
ство за самофинансиране са всички 
видове програми за стипендии и 
стипендии. В Япония са предвидени 
както държавни програми за сти-

пендии, така и частни, осъществя-
вани от недържавни фондове и ор-
ганизации.

Стипендии за бакалаври
Българите, които заминават в Япо-
ния след завършване на гимназиал-
ното си образование или като сту-
денти от първи или втори курс, 
преминават едногодишен курс на 
обучение по японски език, след кое-
то постъпват в японски универси-
тет за 4-годишен период (за сту-
дентите от специалностите 
медицина, фармация и ветеринарна 
медицина този период е 6 години). 
Дипломират се като бакалаври. 
Тези от студентите, които вече 
имат познания по японски, както и 
тези, които желаят да се обучават 
в университет, където преподава-
нето не се провежда на японски 
език, имат възможност да постъ-
пят директно в университет, без 
предварително изучаване на езика. 
Досега с държавни стипендии по 
тази програма са заминали 116 
души, според посолството на Япо-
ния в Република България.

Разходи за живот
Разходите зависят от града и ре-
гиона на страната. За жилища под 
наем в Токио или друг мегаполис ще 
трябва да плащате 800-1200 до-
лара на месец. В същото време жи-
вотът в хостел ще струва значи-
телно по-малко и ще възлезе само 
на 400-450 долара. 

За да влезете в 
държавна 

институция, трябва 
да издържите два 
изпита: „Общ тест 
за постижения от 

първо ниво“ и 
изпит в самия 
университет
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44 Най-добрите 10 университета в Япония

Място Място в 
света Университет

1 23 The University of Tokyo

2 33 Kyoto University

3 56 Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech)

4 75 Osaka University

5 82 Tohoku University

6 118 Nagoya University

7 137 Kyushu University

8 145 Hokkaido University

9 201 Keio University

10 203 Waseda University

Източник: QS Ranking 2022

1. The University of Tokyo
Университетът в Токио е един от водещите изследователски учебни заве-
дения в Япония. Освен това предлага курсове във всички академични дисци-
плини както на бакалавърско, така и на магистърско ниво, като същевремен-
но провежда изследвания във всички отрасли на академичните среди.
Университетът се стреми да осигури на своите студенти богата и разно-
образна учебна среда, която осигурява възможности както за интелектуал-
но развитие, така и за придобиване на професионални знания и умения.
Процентът на приемане в Университета в Токио е 34.2% и с нарастваща 
тенденция този процент да намалее.

2. Kyoto University
Университетът в Киото е вторият най-стар университет в Япония и един 
от най-добрите не само в Япония, но и в цяла Азия. Университетът е разде-
лен на 10 факултета и е основан през далчната 1897-ма година. Има над 20 
000 студента.
Понастоящем процентът на приемане от Университета в Киото е 37%.
Някои от най-добрите им специалности са Инженерство, Хуманитарни нау-
ки и Право.
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Департаментът по геофизика на 
университета и неговият изследо-
вателски институт са част от 
Националния координационен коми-
тет за прогнозиране на земетресе-
ния.

3. Tokyo Institute of Technology 
(Tokyo Tech)
Токийският технологичен инсти-
тут е национален изследователски 
университет, разположен в Токио. 
Tokyo Tech е най-голямата инсти-
туция за висше образование в Япо-
ния, посветена на науката и техно-
логиите, един от първите пет 
национални университета. Обикно-
вено се смята за един от най-прес-
тижните университети в Япония.
Токийският технологичен инсти-
тут е основан от правителство-
то на Япония като Токийско профе-
сионално училище на 26 май 1881 г.
Tokyo Tech е организиран в 6 учили-
ща, в рамките на които има над 40 
отдела и изследователски цен-
трове.
Токийският технологичен инсти-
тут е носител на Нобелова награда 
за химия на доктора по медицина 
Хидеки Ширакава .

4. Osaka University
Университетът в Осака е шести-
ят най-стар университет в стра-
ната. Училището разполага с три 
главни кампуса: Минох, Суита и То-
йонака. Университетът е създаден 
през 1931 г. с интегрирането на Ко-
леж по наука и Медицински колеж в 
Осака. 
Учебното заведение предлага ка-
чествено образование в областта 
на медицината, науките, правото и 
технологичните дисциплини. Сред 
известните възпитаници са иконо-
мистите Хайзо Такенака и Мичио 
Моришима.

5. Tohoku University
Университетът Тохоку е държавен 
университет. 
През 2017 г. правителството на 
Япония призна Тохоку като един от 
най-добрите университетите в 
Япония. Днес процентът на при-
емане в университета е 41%.  Тохо-
ку разполага с редица академични 
програми. Предлагат се курсове по 
икономика, изкуства и инженер-
ство. В Япония се твърди, че е един 
от най-добрите университети в 
Япония за международни студенти.
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У
ченето на ма-
гистърска сте-
пен в Полша не 
означава просто 
да се включите в 
дълга и прес-
тижна култура 
на интелекту-
ално проучване и 

иновации; това също означава да се 
възползвате от философията на 
висшето образование, която цени 
модернизацията и международно-
то признание.

Първият университет в Полша е 
основан преди почти 700 години и 
списъкът с известни художници и 
учени в страната включва компо-
зитора Фридерик Францишек Шо-
пен, пионерския рентгенограф Ма-
рия Склодовска-Кюри и астронома 
Николай Коперник.

Магистърска степен в  

ПОЛшА
материал на Кристина Пенчева

Защо да учите в Полша
Тази интелектуална и културна традиция означава, че 
полските университети имат какво да предложат на 
международните студенти. Ето някои от основните 
причини да помислите за магистърска степен в Полша:

 ■ Международна перспектива – Като член на 
ЕС, ЕИП и Шенгенската група, Полша е една 
от страните, водещи международни парт-
ньорства и развитие в съвременна Европа.

 ■ Без такси за обучение – Ако сте гражданин на 
ЕС/ЕИП, няма да ви се налага да плащате никак-
ви такси за обучение. И дори ако сте извън Евро-
па, разходите за обучение са достъпни, средно от 
2000 евро на година в държавен университет.

 ■ Разходи за живот – В сравнение с мно-
го други европейски страни, Полша е срав-
нително евтино място за живеене.

 ■ Болонският процес – Курсовете в акредитирани пол-
ски институции са моделирани по Болонския процес, 
което означава, че ще бъдат признати по целия свят.
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Първият университет 
в Полша е основан 

преди почти  
700 години 



Магистърската 
степен в Полша е 

безплатна за 
полски граждани 
и за граждани на 

ЕС/ЕИП

Тъй като страната е участник в 
Болонския процес, магистърската 
степен обикновено се провежда 
след бакалавърска степен и служи 
като предпоставка за научни из-
следвания на ниво доктор. Тези сте-
пени обикновено отнемат две го-
дини редовно обучение.

Полша също е една от редица ев-
ропейски страни (други включват 
Португалия и Чехия), в които по-
някога все още се предлага 
по-стара форма на магистърска 
степен. Тези степени с „дълъг ци-
къл“ започват на ниво бакалавър-
ска степен и присъждат квалифи-
кация, еквивалентна на 
магистърската степен от втори 
цикъл след около пет или шест го-
дини обучение.

Организация на учебната  
година в Полша
Полската академична година про-
дължава от октомври до юни и се 
провежда през два семестъра, раз-
делени от дълга зимна ваканция. 
Всеки семестър се състои от око-
ло 15 седмици курсове по график, 
заедно с изпитни периоди.

Кратки празнични периоди се про-
веждат на Коледа и Великден. Оби-
чайно е студентите в полските 
университети да използват лят-
ната ваканция, за да предприемат 
практически практики или стажо-
ве, свързани с тяхното обучение. 
Като студент в магистърска про-
грама може да се окажете насърче-
ни да направите това между пър-
вата и втората си година на 
обучение. В зависимост от вашата 
предметна област, вашата инсти-
туция може да има партньорства и 
взаимоотношения с фирми или из-
следователски институти, създа-
дени за своите студенти.

Методите на преподаване ще ва-
рират между различните акаде-
мични дисциплини, но обикновено 
ще включват комбинация от сесии 
в малки групи, независими учебни 
задачи и/или практически работи. 
При някои програми завършването 
на предходни учебни модули може 
да е необходимо за преминаване 
към последователни модули.

Магистърска дисертация
Повечето полски магистърски 
програми завършват с независима 
дисертация, което ви дава въз-

можност да проучите задълбочено 
изследователски проект и да из-
ползвате експертния опит, който 
сте развили в магистърската си 
степен. На някои курсове ще за-
почнете да избирате тема и да 
подготвяте своя подход по-рано 
във вашата програма, докато 
други ще започнат етапа на ди-
сертация, след като всички плани-
рани елементи са завършени.

За разлика от програмите в някои 
други европейски страни (като 
Обединеното кралство), полската 
магистърска програма обикновено 
изисква от кандидата да защити 
дисертацията си по време на кра-
тък устен изпит. Това е важна 
част от философията на полско-
то висше образование, която по-
ставя висок стандарт за научни 
изследвания и стипендии и често 
включва елементи на устни изпи-
ти в програми си. Успешното за-
щитаване на дисертация на ниво 
магистър е отлична подготовка 
за докторска работа и ще изглеж-
да страхотно във вашето CV.

Магистърски такси 
Обучението по магистърска сте-
пен в Полша е безплатно за полски 
граждани и за граждани на ЕС/ЕИП 
в държавни университети. Други 
международни студенти обикно-
вено ще трябва да плащат за обу-
чението си в университет. 

Независимо от статута на такса-
та, може да се наложи да платите 
административна такса на вашия 
университет, когато се запишете. 
В зависимост от институцията 
това може да достигне 200 евро.

Процедура по  
кандидатстване
В повечето случаи кандидатства-
нето за магистърска степен в 
Полша означава да се свържете с 
институцията, в която искате да 
учите (няма централна агенция, 
която обработва заявленията за 
магистърско обучение). Няма огра-
ничение за броя на кандидатурите, 
които студентът може да напра-
ви, но, както винаги при междуна-
родното обучение, трябва да се 
уверите, че имате достатъчно 
време, за да имате възможност за 
комуникация с вашите бъдещи ин-
ституции и да завършите проце-
дурите им доста преди крайните 
срокове.
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Няма ограничение за броя на 
кандидатурите, които 

студентът може да направи

Това е особено вероятно за медицински програми, кои-
то подлежат на numerus clausus (ограничение на броя 
на студентите, които могат да се запишат и завър-
шат през дадена година).

Езикови изисквания 
Много курсове в полските институции вече се пред-
лагат на английски, но това не е универсално. Следо-
вателно трябва да се уверите, че отговаряте на ези-
ковите изисквания за всяка магистърска програма, за 
която кандидатствате. Ако кандидатствате за изу-
чаване на курс на втори език (независимо дали англий-
ски или полски), обикновено ще бъдете помолени да 
демонстрирате владеене. Можете да направите 
това като изпратите оценка от признат тест по 
академичен език.

 ■ За курсове по английски език обикновено се 
приемат тестове като TOEFL или IELTS

 ■ За курсове по полски език обикновено се изисква тест 
по полски като чужд език. Най-признатият тест е 
сертификатният изпит по полски като чужд език 
(Egzaminy Certyfikatowe z Jezyka Polskiego jako Obcego).

Дори ако полският не се изисква за вашия курс, може 
да откриете, че придобиването на някои езикови уме-
ния си заслужава. В крайна сметка можете да живеете 
в страната до две години като магистър. Това е по-
вече от достатъчно дълго, за да придобиете силна 
основа в полския и да се насладите на предимствата, 
които носи. 

Възможността да общувате на друг език също ще из-
глежда отлично в автобиографията ви и ще демон-
стрира, че сте се възползвали максимално от възмож-
ностите, предоставени ви, когато учите в чужбина 
за магистърска квалификация.

Изискванията и процедурите за кандидатстване ще 
варират за различните магистърски програми, но 
обикновено се очаква да притежавате подходяща ба-
калавърска степен (или еквивалентна). Квалификации-
те от другаде в Европа обикновено се признават от 
полските университети без никакви проблеми (пол-
ският клон на мрежата ENIC-NARIC трябва да може да 
помогне при всякакви трудности). Международните 
степени от страни извън Европа може да се наложи да 
бъдат оценени от вашата институция, но това 
трябва да е сравнително прост процес.

Други изисквания за кандидатстване за полски магис-
тър могат потенциално да включват:

 ■ Лично изявление
 ■ Набор от академични справки
 ■ Документи за самоличност (като паспорт)

По-конкурентните програми вероятно ще имат 
по-строги изисквания за кандидатстване и прием. 



Имайте предвид, 
че за някои 

специалности се 
изискват 

допълнителни 
документи. 

Сроковете за 
кандидатстване са 

различни в 
зависимост от 

специалността и 
университета

материал на Борислав Борисов
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Г
ермания е една от 
най-желаните държа-
ви, когато стане дума 
за образование в чуж-
бина. Не трябва да 
забравяме, че страна-
та е родното място 

на тъй наречените „изследовател-
ски университети“. Този модел об-
хваща след това целия свят – уни-
верситетите да правят нови 
открития. А кой не иска да учи на 
мястото, на което е стартирало 
всичко това? 

ЗАщО дА УЧИМ В ГЕРМАНИя?
1. Немските университети са безплатни

Да, абсолютно вярно! Почти всички държавни университети в Германия 
не начисляват такси за обучение на чуждестранни студенти, независимо 
от тяхната националност. Това е огромно предимство, което ви позво-
лява да се съсредоточите само върху разходите за живот, като настаня-
ване, храна, транспорт. Имате само административни разходи, които ще 
може да видите малко по-надолу. 

2. Челни места в инженерството
Инженерството и технологиите са високо ценени от германците. Не-

зависимо дали говорим за автомобили, магистрали или технологии, Герма-
ния е на челните места. Не случайно Тесла решиха да отворят завод 
именно в тази страна.

3. Висококачествено висше образование
Не правете грешката да вярвате, че щом образованието е безплатно, 

то това означава ниско качество. Напротив! Над 60 от университетите 



По правило 
германските 

университети не 
отпускат стипендии 

за чуждестранни 
студенти, но други 

институции и 
фондации дават 
възможност за 
подпомагане

КАКВА Е РАЗлИКАТА МЕждУ  
дъРжАВНИТЕ И ЧАСТНИТЕ  
УНИВЕРСИТЕТИ?

Повечето университети и коле-
жи в Германия са държавни, т.е. те 
са финансирани от Федералното 
правителство. Някои също са фи-
нансирани от Протестантската 
и Католическата църква. В допъл-
нение на тези субсидирани инсти-
туции, сега има повече от 80 
частни университета и колежа, 
които предоставят официално 
признати степени. Мнозинство са 
специализираните университети.

Повечето студенти в Германия 
се записват в държавни универси-
тети. Само три процента от 
всички студенти посещават 
частни институции, което веро-
ятно се дължи на факта че част-
ните колежи и университети по-
ставят по-високи такси за 
обучение. Качеството на препода-
ване в двата вида университета е 
сравнително високо.

присъстват в най-важните между-
народни университетски класации. 
Германските университети имат 
отлични стандартни и дават на 
студентите си възможности да се 
превърнат в лидери в професио-
налните им области. По последни 
данни има над 17 000 бакалавърски 
и магистърски програми.

4. Научете перфектен  
немски език

Дори да учите предметите си 
на английски език, не пропускайте 
възможността да подобрите или 
да изучите немския език.

Той е един от най-важните ези-
ци в световен мащаб, дължащо се 
на позициите на Германия като 
една от световните икономики. 
Редица международни компании са 
готови да платят високи заплати 
на завършилите в Германия и не 
само заради специалността им, но 
и заради високото ниво на езика.

Вярно е, че немският език не е 
най-лесния, но с редовна практика 
скоро ще бъдете очудени от бър-
зите резултати в изучаването му.

5. Отлични перспективи  
за работа

Завършилите с диплома от гер-
мански университети са високо 
ценени на пазара на труда както в 
Германия, така и в други страни. 
Това се случва, заради високото 
академично ниво на немските уни-
верситети.

Независимо дали искате да ос-
танене да живеете в Германия или 
някъде другаде, немската диплома 
ще ви бъде предимство пред ос-
таналите.

об
уч

ен
ие

 в
 Г

ер
м

ан
ия

49

КАНдИдАТСТВАНЕ
За да кандидатствате в Герма-

ния ще са ви нужни: 
 ■ диплома за средно или съот-
ветно висше образование

 ■ международно признат сер-
тификат за владеене на нем-
ски език (TestDaF, Zertifikat 
des Goethe-Instituts, DSD Stufe 
II, DSH, telc C1 Hochchule)

 ■ попълнен формуляр за канди-
датстване в университет

Имайте предвид, че за някои 
специалности се изискват допъл-
нителни документи. Сроковете за 
кандидатстване са различни в за-
висимост от специалността и 
университета. За бакалавърска 
програма, започваща през зимния 
семестър, е препоръчително да се 
консултирате със специалист в 
периода септември – декември в 
предходната календарна година.

ТАКСИ
В Германия няма такси за бака-

лавърски програми. Заплащат се 
само административни такси в 
размер от 80 евро до 450 евро на 
семестър. Те включват така наре-
чения „семестриален билет”, кой-
то в повечето провинции ви дава 
право да ползвате безплатно об-
ществения транспорт през целия 
семестър. Размерът на админи-
стративните такси е различен в 
някои провинции и университети, 
и се актуализира всеки семестър. 
За магистърските програми уни-
верситетите имат право да из-
искват заплащане и на семестри-
ални такси. Те се определят от 
университетите индивидуално за 
различните специалности.

СТИПЕНдИИ
По правило германските уни-

верситети не отпускат стипен-
дии за чуждестранни студенти, 
но други институции и фондации 
дават възможност за подпомага-
не на академичното обучение. 
Критериите за избор на стипен-
дианти са различни според фи-
нансиращата институция. Кан-
дидатите трябва да докажат 
много добро владеене на немски 
език, висок успех, добра мотива-
ция за обучение в избраната про-
грама в Германия и ясен план за 
бъдеща професионална реализа-
ция. В някои случаи се изисква и 
социална ангажираност на сту-
дента.
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ТОП 10 УНИВЕРСИТЕТИ В ГЕРМАНИя

Място Университет Град Място в 
света

1. Technical University of Munich Мюнхен 50

2. Ruprecht-Karls-Universitat 
Heidelberg Хайлделберг 63

3. Ludwig-Maximilians-Universitat 
Munchen Мюнхен 64

4. Freie Universitaet Berlin Берлин 127

5. Humboldt-Universitat zu Berlin Берлин 128

6. KIT, Karlsruhe Institute of 
Technology Карлсруе 136

7. Technische Universitat Berlin Берлин 159

8. RWTH Aaschen University Аахен 165

9. Albert-Ludwigs-Universitaet 
Freiburg Фрайбург 172

10. Eberhard Karls Universitat 
Tubingen Тюбинген 177

Източник: Qs Ranking 2022

В Германия номер едно е Техническият университет в Мюнхен, който се 
нарежда на 50-о място в класацията - най-вече благодарение на фактора 
„Репутация в очите на работодателите", по който е на 21-а позиция. То-
ест, абсолвентите от този университет имат много добри шансове на 
трудовия пазар. Но има показатели, по които Техническият университет 
в Мюнхен не се представя толкова бляскаво. Така например британските 
анализатори са установили, че трудовете на работещите в този уни-
верситет се цитират относително рядко.

Другите две германски висши учебни заведения, които се класират в 

Средно ще ви трябват 
между 700 и 1000 евро 
на месец, а в големите 
градове като Берлин, 

Франкфурт или 
Дюселдорф между  
900 и 1500 евро

списъка на най-добрите, са Уни-
верситетът „Рупрехт Карл" в 
Хайделберг (63-о място) и Универ-
ситетът „Лудвиг Максимилиан" в 
Мюнхен (64-о място), който също 
се ползва с много добра репутация 
сред работодателите.

Оттам нататък сред десетте 
най-добри висши учебни заведения 
в Германия се нареждат Свободни-
ят университет в Берлин, Хум-
болтовият университет в Бер-
лин, Техническият институт в 
Карлсруе, берлинският Технически 
университет, Техническият уни-
верситет в Аахен, Университе-
тът „Алберт Лудвиг" във Фрай-
бург и Университетът „Еберхард 
Карл" в Тюбинген.

КОлКО ПАРИ щЕ ВИ  
ТРябВАТ ЗА жИВОТ?

Германия не е скъпа държава, но 
много зависи къде точно ще живе-
ете и разбира се какъв начин на 
живот имате. Средно ще ви тряб-
ват между 700 и 1000 евро на ме-
сец, а в големите градове като 
Берлин, Франкфурт или Дюсел-
дорф между 900 и 1500 евро. В су-
мата влиза и наема.

И когато говорим за наеми, това 
е най-скъпото ви перо сред разхо-
дите. Имайте предвид, че някои 
университети имат кампуси, в 
които може да живеете, или да 
делите апартамент с някой 
състудент. И все пак цените са 
следните:

 ■ 400-700 евро, за да живеете 
сами в малко наето студио

 ■ 350–450  евро, ако дели-
те един апартамент с 
приятел или колега

 ■ 250–320 евро, ако живе-
ете на общежитие

Студентските общежития са 
най-популярни сред студентите в 
Германия. Около 40% от междуна-
родните студенти живеят имен-
но по такъв начин. 30% пък делят 
един апартамент с някой колега.

А сметките ви за ток, газ, ото-
пление, интернет и други вари-
рат между 100 и 200 евро.

За храна е изчислено, че ще ви 
трябват около 150-200 евро, 
като говорим за пазуране от голе-
мите вериги супермаркети и го-
твене у дома. Ако искате да вече-
ряте в ресторант, едно хранене 
ще ви оскъпи бюджета с поне 20 
евро за основно или за тристе-
пенно меню – около 45 евро.
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FrIedrIch eberT FOUndaTIOn - СТИпЕНдИЯ за 
МЕждуНаРОдНИ дОКТОРаНТИ

Краен срок: 
31.05 за летния семестър/  
30.11 за зимния семестър

Размер на стипендията:
Критериите за допустимост включват отлични учи-
лищни и академични постижения и доброволно социал-
но и политическо участие. На стипендиантите се из-
плаща сумата от 1200 евро на месец за период от 
обикновено 3 години. Стипендията включва и цялостна 
нематериална подкрепа.

Кратко описание:
Кандидатите са международни студенти от всички 
предмети (с изключение на медицинските дисциплини), 
които са приети в докторска програма в немско висше 
учебно заведение. Те идват от страни от юг (Азия, Аф-
рика, Латинска Америка), пост-съветски държави, както 
и страни от Източна и Югоизточна Европа (ЕС).

Изисквания:
Всеки, който е безусловно приет за докторска степен 
в германско висше учебно заведение, е поканен да кан-
дидатства – с изключение на медицинските дисципли-
ни.

Академични изисквания:
 ■ прием в докторска програма в дър-
жавно или държавно признато ви-
сше учебно заведение в Германия

 ■ достатъчно владеене на немски език, въпре-
ки че курсовете се провеждат на английски 
език. Това означава „Deutsche Sprachprüfung für 
den Hochschulzugang“ от най-малко DSH ниво 
2, „Test Deutsch als Fremdsprache“ от най-мал-
ко ниво 4, „Zertifikat C 1“ от Гьоте институт, 
„Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz“ 
на ниво II или „Telc C1 Hochschule“

Как се кандидатства:
Можете да намерите формуляри за кандидатстване и 
допълнителна информация относно процедурата за 
кандидатстване тук: https://www.fes.de/
studienfoerderung/bewerbung/wie-laeuft-der-
bewerbungsprozess-ab/ 

СТИпЕНдИИ На уНИВЕРСИТЕТа TwenTe (UTS)

Краен срок: 1 февруари/1 май 2022 

Размер на стипендията: 
Стойността на стипендията варира от 3000 евро до  
22 000 евро за една година. В случай на двугодишна учеб-
на програма, студентите могат да получат допълните-
лен UTS в размер, равен на този през първата година, ко-
гато отговарят на изискванията на процеса за UTS.

Кратко описание: 
Университетските стипендии в Twente (UTS) са стипен-
дии за отлични студенти от страни от ЕС/ЕИП и извън 
ЕС/ЕИП, кандидатстващи за магистърска програма в 
Университета на Twente.

Изисквания: 
За да се квалифицират за UTS, кандидатите трябва да 
изпълнят всички от следните изисквания:

 ■ Кандидатстването за стипендия на UT 
е процедура, отделна от кандидатурата 
за влизане в курс в Университета на Твен-
те. Независимо от финансирането, първо 
ще трябва да получите писмо за прием.

 ■ Бяхте (условно) приети в една от квалифика-
ционните магистърски програми на UT, започ-
ващи през учебната 2022/2023 г. (септември). 
Моля, обърнете внимание: след приключване 
на вашата кандидатура може да отнеме до 8 
седмици, преди да получите резултатите.

 ■ Трябва да имате студентски номер.
 ■ Не сте завършили дипломна програма на UT;
 ■ Спазвате общото изискване за тест по ан-
глийски език Academic IELTS 6.5 (или TOEFL 
iBT от 90) и допълнителен 6.0 (TOEFL iBT 
20) на подоценката на говоренето

 ■ Не отговаряте на условията за заем 
за обучение в Нидерландия;

 ■ Университетската стипендия Twente е сти-
пендия за отличници. Обикновено това оз-
начава, че принадлежите към най-добри-
те 5 до 10 процента от вашия клас

Как се кандидатства: 
Първо трябва да кандидатствате за магистърска про-
грама. След като кандидатствате за магистърска про-
грама и получите (условно) писмо за прием, можете да кан-
дидатствате за стипендията с вашия студентски 
номер. Крайният срок за подаване на заявления за Кръг 1, 
който отваря на 15 октомври 2021 г., е 1 февруари 2022 г., 
докато крайният срок за заявления за Кръг 2, който отва-
ря на 1 февруари 2022 г., е 1 май 2022 г.

За повече информация:  
https://www.utwente.nl/en/education/scholarship-finder/
university-of-twente-scholarship/ 
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...
да започнеш ит кариера на 16
Историята на Роксана Колева,  

младши специалист в Schwarz IT българия
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интервю на Schwarz IT

П
реди три години Рокса-
на, тогава ученичка в 
10-и клас в Национална-
та професионална гим-
назия по компютърни 

технологии и системи в Правец, се 
явява на олимпиадата по програми-
ране, която се организира ежегодно 
от Schwarz IT България специално за 
учениците от 10-и и 11-и клас на 
училището. „Отидох първа, тръгнах 
си последна,“ спомня си този съдбо-
вен ден Роксана. Олимпиадата се 

та си ръководителка, учител по ИТ, 
се явява на олимпиада по ИТ и почти 
се класира за национален кръг. Тя я 
насочва към професионалната гим-
назия в Правец, където я приемат и 
тя прекарва едни от най-хубавите 
пет години от живота си. Усеща 
Правец като втори дом и там из-
гражда ценни приятелства. Опреде-
ля се като „много ученолюбива“ и за 
нея нещата са много лесни, когато 
има желание и интерес. Екипен играч 
е, била е част от мажоретния със-
тав на училището и от ученическия 
съвет, а в момента мечтата є е да 
ръководи екип. Твърди, че стреме-
жът към лидерство е „семейна чер-
та“. Има добрия пример на майка си, 
която от най-ниската позиция се 
издига до мениджър на голям екип в 
компания за пенсионно осигуряване.

Висок старт в ИТ: Schwarz IT 
България

Това, което силно впечатлява и 
мотивира Роксана да се развива в 
Schwarz IT България, е специалното 
отношение, което усеща. „Бяха ис-
тински развълнувани, че има жена, 
спечелила олимпиадата, и държаха 
да стана част от тях. Тогава бях 
непълнолетна, но компанията ми 
гласува доверие и положи необходи-
мите усилия, за да се присъединя към 
нейния екип.“ Ролята на менторите 
в развитието є в компанията също 
е нещо, което Роксана високо цени. 
По думите є те не пестят усилия 
да обясняват, да въвличат пълно-

състои от няколко предимно логи-
чески задачи. Макар че не успява 
да реши всички докрай, на органи-
заторите им допада логическото 
мислене на младото момиче.

След 2 месеца от Schwarz IT 
България (тогава Kaufland IT Hub) є 
се обаждат, за да є съобщят, че е 

сред избраните да започнат стаж. 
Макар че е все още ученик, бъдещи-
те ú колеги правят всичко възможно, 
за да осигурят подходящите доку-
менти, за да започне работа при 
тях. През лятото на 2018 г. започва 
първия си стаж в компанията заед-
но с още две момчета. Подписва до-
говор и така две години работи в 
офиса на Schwarz IT България през 
цялото лято. Научава много нови 
неща – JAVA, HTML, CSS, SQL, 
TYPESCRIPT. 

В момента Роксана е на 19 годи-
ни, младши специалист в Web 
Development Global Team с три годи-
ни ИТ опит зад гърба си, както и 
студент по „Информатика“ в НБУ. 
Впечатляващо, нали?

Малко предистория
Какъв е ключът към успеха на 

Роксана? Дали е свързан с детство-
то, с начина, по който е отгледана, с 
характера и ценностите є или е въ-
прос на късмет? Може би е комбина-
ция от всички тези елементи. 
Роксана е от Враца, средното дете 
в семейството – има брат и сестра. 
В седми клас по препоръка на класна-

През лятото на 2018 г. 
започва първия си 
стаж в компанията 
заедно с още две 

момчета
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За роксана да 
си лидер 

означава „да 
влизаш в 

положение на 
колегите си и да 
имаш усет как 

да ги направиш 
възможно най-
удовлетворени, 
което води до 

добре свършена 
работа“ 

ценно в процесите всички млади 
попълнения. 

За Роксана да си лидер означава 
„да влизаш в положение на колегите 
си и да имаш усет как да ги напра-
виш възможно най-удовлетворени, 
което води до добре свършена ра-
бота“. Това е примерът на собстве-
ните ú ментори – в началото е Тео-
дор Димитров , впоследствие Петя 
Петкова , като голямо участие взи-
ма и Кирил Димитров, който е ръко-
водител на отдела, в който работи. 
Роксана иска да се развие като тийм 
лидер и има добрия пример от него, 
както и от останалите мениджъри 
в компанията. Колегите є са отзив-
чиви и Роксана работи с усещането, 
че винаги има към кого да се обърне. 
„Колегите за мен са и приятели,“ об-
общава тя. Съвсем логично, най-ва-
жният елемент на един успешен 
екип според нея е комуникацията: 
„Екипната работа, разбирател-
ството, приятелската атмосфера и 
комуникацията са жизненоважни за 
мен. При нас често работните раз-
говори прерастват в лични, дори с 
колегите от Германия, от които 
винаги има какво да научиш.“

Стил на работа и предизвикателства
Роксана се определя без колеба-

ние само с една дума: мултитаскър. 
Жонглира със задачите с лекота и 
заедно с това съчетава работата с 
лекции. Благодарна е на компанията, 
че є дава нужната свобода да учи. За 
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отхвърлят стереотипите, според 
които мъжете са с „твърдата ръка“, 
„имат последната дума“ или пък, че 
„логичното мислене е запазена марка 
за мъже“. Когато поглежда напред, 
Роксана се надява да се опровергаят 
твърденията, че след 10 г. ИТ бран-
шът няма да е необходим заради са-
мостоятелните технологии, които 
ще са си самодостатъчни и няма да 
има нужда от много специалисти, 
които да ги развиват. Надява се все 
повече хора да отделят времето си, 
за да се отдадат на тази професия. 
„Колкото повече различни виждания 
има, толкова повече ще се разширя-
ва тази сфера. Технологиите са за 
хората,“ обобщава с усмивка тя. Ро-
ксана се надява още млади като нея 
хора да се впуснат в това приключе-
ние и има специално послание към 
тях: „Винаги ще има някой, който ще 
се опита да ти каже, че не си доста-
тъчно добър. Не обръщай внимание, 
не позволявай това да те откаже 
от мечтите ти и да ти подкопае 
самочувствието. Покажи най-до-
брата версия на себе си. Дисципли-
ната е супер важна! Знай, че време-
то, което посветиш на учене, ще ти 
се отплати многократно в бъдеще.“

да се справя с работата си, разчита 
много на колегите си и на добрата 
комуникация с тях. Колективната 
нагласа и желанието да помага също 
са определящи за стила є на работа. 
Като младши специалист Роксана 
непрекъснато се сблъсква с предиз-
викателства. С някои от тях се 
справя сама – упорито се стреми да 
ги разнищва. Ако не успее, винаги 
може да се обърне към ментора и 
колегите си. Учи в движение. 

Поглед към ИТ сферата: жените, 
бъдещето и младите хора

Роксана е вдъхновяваща личност: 
амбициозна млада дама с успешен 
кариерен старт в ИТ, една тради-
ционно „мъжка“ сфера. За да отгово-
ри на въпроса дали ИТ наистина е 
мъжка територия, тя изхожда от 
опита си и споделя: „ИТ е сфера, коя-
то предлага много и най-разноо-
бразни предизвикателства. Имаш 
възможност да се развиваш, да се 
доказваш и помага да си различен. 
Разнообразието от силни страни, 
таланти и добрият микс „мъже-же-
ни“ е ценно. Тази индустрия дава въз-
можност да усетиш как твоето 
присъствие движи фирмата напред. 
Разбира се, трябва да се положат 
много усилия, резултатите не ста-
ват видими веднага, но когато ги 
видиш, е супер удовлетворяващо.“ 
Според нея глобално е важно да се 
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Бихте ли се представили с някол-
ко думи за нашите читатели?

Казвам се Виолета Петкова, на 33 
години, от София. По душа съм изсле-
довател, креативна, космополитна и 
любознателна личност. До момента 
съм изучавала хуманитарни и социал-
ни науки (Испанска филология, Соци-
ална антропология), старая се да 
търся тяхното приложение в полза 
за бизнеса, въпреки че не съм практик 
по природа. В последно време имам 
интерес към неформално лидерство, 
бизнес, финанси, личностно развитие 
с оглед на по-добър баланс в живота. 
Обучавала съм се в България, Испания, 
Мексико и Канада с различна продъл-
жителност. Напоследък харесвам 

...
избрах Мексико, защото е идеално  
място за културно потапяне в  
испаноезична и мултиетническа среда

Виолета Петкова  
е на 33 години, от София. Учила е в България, Испания, Мексико и Канада. За-
вършила е Магистратура по Социална антропология в държавния изследо-
вателски център El Colegio de San Luis в Мексико и споделя повече за опита 
си в тази многолика държава.

пусната от Мексиканското прави-
телство за периода 2014-2016. При-
влече ме неговата изследователска 
насоченост и модерна материална 
база, малки групи, индивидуално вни-
мание с научен ръководител, допъл-
нителни семинари, участие в акаде-
мични конгреси, богата библиотека 
със значима издателска дейност, как-
то и свободата за по-задълбочена 
теренна практика. Предлаганите 
програми са: Бакалавър по Междуна-
родни отношения, Магистратура по 
История, Магистратура по Социал-
на антропология, Магистратура по 
Политически науки и публични поли-
тики, Магистратура по Устойчиво 
управление на водни ресурси, Магис-
тратура по Испаноезична литера-
тура, Докторантура по История, 
Докторантура по Антропология, 
Докторантура по Социологически 
изследвания, а центърът е създаден 
през 1997 година.

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

Спрях се на този вариант заради 
материалната база и изследовател-
ската му насоченост, а когато канди-
датствах, вече бях редовна студент-
ка по Културна антропология в СУ, 
така че реших да довърша докрай ма-
гистратурата си в България, преди да 
замина, за да имам българска диплома, 

интервю на Гергана Петкова

кратки курсове и семинари, които ни 
помагат да се актуализираме в дина-
мичния и постоянно променящия се 
свят, освен това следя с любопит-
ство световните образователни 
тенденции. Трудно се вмествам в 
една рамка, най-близкото, но не и 
единственото поле за реализация, е 
образователното чрез оказването 
на консултански услуги при избор на 
учебна програма и образователна 
дестинация.

Била съм учителка по испански 
език, но ми е приятна и консултан-
ската дейност, интересно ми е да 
наблюдавам тенденции в клиентско-
то поведение, с поглед към потенци-
ални нови пазари и нетуъркинг, как-
то и какво се случва в 
чуждоезиковото и висшето образо-
вание. Подкрепям насърчаването на 
предприемаческия дух в общество-
то, ценител съм на мултикултурали-
зма, билингвизма, на хуманноста и на 
културното многообразие.

Разкажете ни за университета в 
Мексико.

Доволна съм от избора си, форми-
раха ме като социален изследовател 
с критично мислене. Завърших магис-
тратура по Социална антропология 
в държавния изследователски цен-
тър El Colegio de San Luis в град Сан 
Луис Потоси, в едноименния щат 
Сан Луис Потоси, със стипендия, от-
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Кандидатстването 
протече бавно, 
препоръчвам 

огромно търпение 
при кореспонденция 

с мексиканска 
администрация от 
всякакво естество

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

Фокусът на обучението е изцяло върху твоя индивидуален изследова-
телски проект, има възможност за участие в научни семинари и конгреси, за 
семестър в чужбина, в които да представяш напредък или резултати от 
твоето изследване и теренна практика, канят се лектори от други уни-
верситети, които често водят международни семинари. Всъщност след-
ването ми премина основно в изследване на даден социален феномен – 
по-конкретно за младежки туризъм и бекпекърите в Мексико, това е една 
съвременна, актуална тема, която има допирни точки с маркетингови 
тенденции  в туризма, дори с така нашумялото дигитално номадство и 
„backpack entrepreneurs” („предприемачи с раница“). Да не забравяме, че Мек-
сико се намира в топ 10 на най-посещаваните дестинации според Светов-
ната организация по туризъм (UNWTO) с добри туристически стратегии. 
За нас, европейците, е твърде екзотично или твърде опасно място, но 
всъщност Мексико е много повече – забележимо място в големите светов-
ни икономики, добър бизнес партньор (част от Северноамериканското спо-
разумение за свободна търговия), разнообразно академично поприще за на-
учни изследвания, древни цивилизации, богата на ресурси страна, мистична 
земя на духовни учители, писатели, худжници, на кино, освен това имат чу-
десно вино, текила, невероятни пейзажи и вкусна храна.

Разкажете ни малко повече за Мексико. Кое е най-важното нещо, кое-
то научихте от образованието си и живота там?

Мексико е страна на контрастите, социалното неравенство е неописуе-
мо, което означава, че не всеки има еднакъв старт в живота и достъп до 
образование. Обществото е разделено на класи, зависи в кой район на града 
живееш, къде си учил и към коя фамилия принадлежиш, за мексиканеца семей-
ството е на първо място. Да се движиш с автомобил е признак, че имаш 
социално положение, градският транспорт е покъртителен и не се под-
държа, защото е предназначен за най-бедните. За сметка на това, междуг-
радският транспорт е приватизиран от частни компании, а по определе-
ни маршрути е приятно луксозен, бизнес класа, с кожени седалки, таблети 
по седалките, напитки и тоалетна.

Научи ме да проявявам търпение, толерантност, да уважавам различно-
то мнение и да се старая да бъда непукист, вместо да се тревожа излишно, 
мексиканците се радват на живота и са бейзкрайно учтиви. Отношението 
им към възрастните и към смъртта (маскарада „Деня на мъртвите“), соци-
алните им ангажименти и семейни събирания са много важни за тях, хапват 
обилно и пият много кока-кола. Прави ми впечатление все още неравен-
ството между мъже и жени, като че ли престъпността, подкупите и наси-
лието е нещо нормално за тях. Но ако ще градиш лични взаимотношения 
там, е препоръчително да си много общителен, разговорлив и екстровер-
тен, да развиваш социални умения, защото помага да се впишеш в средата, 
за тях си оставаш чужденец заради акцента, независимо от колко време си 
там. Това предполага малко повече мерки са сигурност и безопасност, за-
щото привличаш внимание и си личи, че не си местен. С изненада открих, че 
в Мексико съществува трети пол “los muxes”, това е страна, която не спи-
ра да ме зарежда с творческа енергия.

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

Бих казала да избират умно своята образователна дестинация, да гле-
дат на образованието в чужбина като на добавена стойност към своето 
кариерно и личностно развитие, да опознават смело света, да не учат 
само за дипломи или оценки, да се стремят към практическо приложение на 
придобитите знания, да изграждат житейски, умствени и лидерски ка-
чества, да търсят нови възможности под път и над път, да не спират да 
се самообразоват и да проявяват гражданска осъзнатост, да останат 
свързани с България, където и да се намират по света и у нас, да вземат 
най-доброто от родното и чуждестранно образование, да бъдат самоини-
циативни и любопитни, да се срещат с други култури и непрекъснато да 
разширяват мирогледа си. 
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без да се налага да признавам мексикан-
ското си образование у нас, което в слу-
чая ме обогати и надгради, както профе-
сионално, така и личностно. Избрах 
Мексико, защото е идеално място за кул-
турно потапяне в испаноезична и мул-
тиетническа среда, както и достоен 
избор за висше образование при наличие-
то на световнопризнати университети 
като UNAM (Национален автономен уни-
верситет на Мексико), ITESM (Институт 
за Технологии и висше образование в 
Монтерей) и др.

Как протече кандидатстването? 
Кандидатстването протече бавно, 

препоръчвам огромно търпение при 
кореспонденция с мексиканска админи-
страция от всякакво естество. Важно 
е да имате контакти с мексикански 
университети от академичната общ-
ност, да направите признаване, превод 
и легализация на образованието си, 
придобито извън Мексико, и да се под-
готвите на място за сертификат по 
англиийски език, тъй като се оказват 
набор от документи за успешно дипло-
миране към момента.

По време на обучението със стипен-
дия не е позволено да се работи, зато-
ва останах след това, за да натрупам 
професионален опит, преди окончател-
ното си завръщане в България..

За учебна виза се наложи да ходя до 
Будапеща, тъй като Мексиканските съе-
динени щати няма посолство в България.
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Не се паникьосвайте
Ако се озовете в подобна ситуация, не се притеснявайте - не 
сте единствените, които изпитват съмнения относно пътя, 
по който са поели. Много студенти започват следването си с 
ясно изградена идея за професионалния път, по който искат 
да поемат, но бързо се разочароват от полето, което са из-
брали, или просто осъзнават, че това вероятно не е тяхното 
поприще. Често това може да доведе до несигурност, както у 
студентите, така и у техните родителите - свикнали сме, че 
веднъж направен избора за това по какъв кариерен път искаме 
да поемем, връщане назад няма. 

Това обаче съвсем не е така - днешното поколение не само не 
се страхува да промени посоката на обучението си, а и не се 
задържа дълго на една работа. Във Великобритания младите 
хора сменят работното си място средно на всеки три години, 
а в рамките на кариерата си вероятно ще сменят попрището 
си поне три пъти.

какво да правим, ако решим,  
че специалността, която сме  
избрали не е за нас?

материал на Юлия Кошаревска

Р
ешението какво да 
следвате е едно от 
най-трудните ре-
шения, които ще 
вземете. Често 
това се случва, до-
като още сте в 
гимназията и не 
сте имали възмож-

ност да се докоснете пряко до сфера, в 
която искате да се развивате. Въз-
можностите са безкрайни, а може да се 
окаже, че и дори и да изберете курс, 
който ви звучи изключително инте-
ресно, щом започнете да го изучавате, 
предметът не е това, което сте очак-
вали.

Може да се окаже, че промяната 
на специалността ви въобще не е 
необходима, ако курсът, в който 
се обучавате в момента, ви дава 

достатъчно широк набор от знания 
и умения, които да използвате в 

избраната кариера
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Младите хора сменят 
работното си място 
средно на всеки три 
години, а в рамките 

на кариерата си 
вероятно ще сменят 
попрището си поне 

три пъти

Стажовете ще ви помогнат  да  
разберете дали дадена кариера  
е за вас 
Ако завършите мечтаната специалност и след няколко години 
работа решите, че не искате да се развивате в тази сфера, 
това също не е повод за притеснение. Може да установите, че 
културата в тази сфера не е за вас, че нямате необходимите 
умения или просто не сте щастливи. Ако си дадете сметка, че 
тази кариера не е за вас още в университета, ще може да спес-
тите няколко години и по-бързо да се преквалифицирате в друга 
насока. 

Стажуването по време на следването ви е невероятно полезно, 
не само защото ви позволява да натрупате опит, а и защото 
ще ви сблъска с някои от предизвикателствата, които ви очак-
ват, ако започнете редовна работа в тази сфера. Ще придобие-
те и по-ясна представа какво правят колегите ви всеки ден и 
какво ги мотивира да работят именно това. Използвайте тази 
възможност, за да ги опознаете и да зададете въпросите, които 
винаги са ви вълнували.

Общуването с хора е изключително важно при намирането на 
работа след като завършите. Събития, организирани от уни-
верситета или от потенциален работодател, са страхотно 
място да се запознаете с хора, които могат да ви помогнат при 
намирането на работа.

Дори и да изкарате стаж в дадена сфера и решите, че това със 
сигурност не е полето за вас, този опит вероятно ще ви е мно-
го полезен при интервюта за работа в желаната сфера. Когато 
подготвяте кандидатурата си, помислете за сходните умения, 
които са необходими и при двете кариери и се фокусирайте вър-
ху тях. Вероятно ще се изненадате колко допирни точки ще на-
мерите, за да демонстрирате, че сте подходящия кандидат.

Необходимо ли е всъщност  да сменям 
курса си, ако искам да пробвам друга 
кариера?
Може да се окаже, че промяната на специалността ви въобще не 
е необходима, ако курсът, в който се обучавате в момента ви 
дава достатъчно широк набор от знания и умения, които да из-
ползвате в избраната кариера. Говорете с преподавателите си, 
както и с кариерен консултант от университета, за да разбе-
рете какви са допирните точки между вашия курс и новата ка-
риера, към която сте се насочили. Много курсове в Западна Евро-
па ви предоставят широк набор от ‘преносими’ умения, които 
може да използвате, независимо от това какво работите.
Добрите комуникационни и организационни умения, както и зна-
нието как да пресявате и структурирате информация, ще ви 
помогнат в много различни професии. Проучете и дали има други 
начини да запълните потенциални пропуски в обучението си - 
например присъединявайки се към клуб за интереси, изкарвайки 
конкретен стаж или допълнителен курс онлайн. 

Колко лесно мога да 
променя специал-
ността си?
Ако все пак прецените, че е необ-
ходимо да запишете различна 
специалнст, това колко лесно 
може да промените курса си зави-
си от университета, в който 
учите, но все повече университе-
ти предлагат тази възможност.. 
Говорете с кариерен консултант 
от университета, за да проучи-
те какви други курсове биха били 
подходящи за вас и какъв би бил 
процеса, за да смените специал-
ността си.

В зависимост от това в кой мо-
мент решите да промените кур-
са на обучение и колко близък е 
новият предмет до това, което 
сте изучавали до момента, може 
да се наложи да започнете годи-
ната от начало. Това не бива да 
ви спира - няколко месеца повече 
или по-малко прекарани в универ-
ситета, не са проблем, ако ще ви 
доведат по-близо до това, с кое-
то искате да се занимавате. 
Ако учите в САЩ, процесът за 
смяна на специалността вероят-
но ще е по-лесен, тъй като там 
първите години от обучението 
не са тясно профилирани. Това ви 
дава възможност да се запознае-
те с по-широк спектър от пред-
мети преди да вземете голямото 
решение. 
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КАК СЕ ПрАЗНУВА  
СВЕТИ ВАЛЕНТИН  
ПО СВЕТА?

материал на Нора Ивова
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Любовните 
картички за 

Свети Валентин 
произлизат от 

Франция, защото 
през 1415, 
затворен в 

лондонската 
кула, Чарлз не 

спрял да изпраща 
любовни писма 

на своята любима

Япония
В Япония, на 14-ти февруари, жените подаряват подаръци на мъжете си. 
Дамите купуват всякакви изненадващи подаръци, като започнем от шоко-
лад и стигнем до машинки за подстригване или пък чорапи. За щастие този 
жест не е еднопосочен и дамите получават обратно внимание и подаръци 
месец по-късно, на така нареченият „Ден на бялото“. Тогава мъжете зали-
ват своите половинки с разнообразни подаръци, като шоколадовите бонб-
они са задължителна част от тях.

Италия
В Италия 14-ти февруари е известен не само като Свети Валентин, но и 
като „Сладък ден“. Преди години се е празнувал като пролетен празник и 
младите двойки се събирали заедно, пеели и танцували.
Днес италианците подаряват подаръци на любимата си, като задължител-
но включват нещо сладко в подаръка си. Италианска традиция гласи, че 
първият мъж, който изникне в главата на неомъжените италианки рано 
сутрин на 14-ти февруари ще стане техен мъж в бъдеще.

Ф
евруари е месецът на любовта и виното, както 
и на любимият на много влюбени празник- Све-
ти Валентин. В различните точки на света 14-
ти февруари се празнува по различен начин, а 
понякога дори на различна дата. Днес ще ви 
разкажа за най-интересните обичаи, които се 
спазват по света на празника на влюбените.
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На 14-ти февруари в 
Естония се празнува 

Ден на 
приятелството. Няма 
значение дали сте 

обвързани, ако сте в 
Естония на Свети 

Валентин ще 
празнувате заедно с 

приятелите си, ще 
разменяте подаръци 
и ще се радвате на 
приятелската любов

Франция
В миналото, французите вярвали, че на 14-
ти февруари сродните души могат да се 
намерят. Празнували празника на любовта 
тогава, защото според вярванията им то-
гава птиците се оплождали.
Любовните картички за Свети Валентин 
произлизат от Франция, защото през 1415, 
затворен в лондонската кула, Чарлз не 
спрял да изпраща любовни писма на своята 
любима. От там идва и традицията за 
картички с любовни послания.
Друг интересен френски обичай е свързан с 
окачване на рисунка или снимка на любимия 
на вратата. Всяка млада, неомъжена жена 
закачвала снимка на любимия си на врата-
та, а ако той не отвърне на интереса и, тя 
изгаряла снимката до залез слънце.

Филипините
На 14-ти февруари хиляди двойки се женят 
във Филипините. За тях е традиция да се 
оженят точно на този ден, или поне през 
седмицата на Свети Валентин. Филипин-
ците вярват, че така ще имат щастлив 
брак, изпълнен с любов. Интересното е, че 
много от тях се женят на едно и също мяс-
то по едно и също време. Това са така на-
речените масови сватби, в които участ-
ват по над 700 двойки за област.

Китай
В Китай празнуват празника на влюбените 
през август, на 7-мия ден от 7-мата луна. 
Те не празнуват точно Свети Валентин, а 
деня на Седмата вечер. Традициите са по-
добни на тези, които се спазват на 14-ти 

февруари и всички магазини са пълни с лю-
бовни сувенири, шоколад и цветя.
Традицията се гради върху легенда за два-
ма влюбени, разделени от социалния ста-
тус и обречени да стоят от двете страни 
на Сребърната река. Любовта се смилила 
над тях и им позволила да бъдат заедно 
един ден в годината- денят на Седмата 
вечер. В Китай това е един от най-из-
вестните празници и е в списъка на ки-
тайското нематериално културно наслед-
ство.

Естония
На 14-ти февруари в Естония се празнува 
Ден на приятелството. Няма значение 
дали сте обвързани, ако сте в Естония на 
Свети Валентин ще празнувате заедно с 
приятелите си, ще разменяте подаръци и 
ще се радвате на приятелската любов.
Разбира се, има и романтична нотка в ме-
сеца на влюбените- хиляди двойки избират 
февруари за своята сватба. А тези, които 
все още нямат половинка могат да участ-
ват в различни тематични събития за 
търсене на любовта. Популярно такова е 
любовният автобус на който се качват 
само необвързани.

САЩ
В САЩ празнуват Свети Валентин по въз-
можно най-стандартния начин. Подаряват 
се любовни сувенири, рози и шоколад. Влю-
бените двойки ходят на вечеря в луксозни 
ресторанти и прекарват време заедно.

Саудитска Арабия
И ето нещо за тези, които не харесват 
празника на влюбените. В Саудитска Ара-
бия Св. Валентин е напълно забранен. Освен 
това е забранена и продажбата на червени 
рози и любовни талисмани на този ден. Ако 
продавате, или купувате символ на любо-
вта ви очакват големи глоби.

България
Разбира се, не може да не споменем и наша-
та България. Тук на 14-ти февруари освен 
Свети Валентин се празнува и празникът 
на виното- Трифон Зарезан. Това прави 14-
ти февруари празник както за обвързани-
те, така и за необвързаните.
Освен любовни подаръчета, ние българите 
си казваме и по едно, или повече от едно 
„Наздраве" с чаша вино.
Всеки сам избира как да празнува 14-ти 
февруари, важното е едно- правете това, 
което ще ви накара да се чувствате 
щастливи!
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Талантът  
не е нищо, ако  
не го развиеш

F.O. и Peeva:  
всеки ден ти се дават  
нови възможности

интервю на Борислав Борисов
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Когато посоката и 
погледът над живота е 
един и той е общ... Не 
се потушават трудно 
противоречията, ако 

има такива
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61Повечето хора знаят, че вие сте семейство.  
Как успявате да съчетавате почивката?

PEEVA: Когато човек работи това, което обича, 
почивката си е в реда на нещата. Късметлии сме до 
ден днешен в това отношение. Предимно почиваме 
повече лятото, когато вече времето е подходящо за 
гората и за няколко плажа. 

Често се казва, че е трудно една двойка да работи 
заедно. Имате ли противоречия и как ги  
потушавате?

F.O.: Когато посоката и погледът над живота е 
един и той е общ... Не се потушават трудно проти-
воречията, ако има такива.

Разкажете ни повече за вашето семейство. Имате и 
деца. На колко годинки са? Музикални ли са?

PEEVA: Малките Митеви са нашата дъщеря Ми-
шел (на 5 год.) и синът ни Радимир (на 3г.) .

Да, със сигурност са музикални, хаха … То май си е в 
реда на нещата. Музикални са от бебета, реагираха 
още от малки на музика. Вкъщи тя винаги присъства 
и е неизбежно. Аз самата пеех на сцена, докато бях 
бременна и с двете ни деца.

Ако не се занимавахте с музика, какво щяхте 
да работите?

PEEVA: Не съм се замисляла… От малка пея и  съм 
следвала главно това. Но може би медицината винаги 
ми е изглеждала интересна.

F.O.: Аз сигурно щях да се занимавам с някакъв вид 
търговия.

Нека всеки един от вас завърши интервюто  
с любим ваш музикален цитат.

PEEVA: „Аз вече разбрах, че когато запиша гласа 
на сърцето, наистина мълчанието е злато, а моята 
дума - безценна.“ (F.O. – от песента „ Как да“ на F.O. & 
MWP ) 

F.O.: „Молим се с ръцете, които крадем“ (MWP)

Здравейте, благодаря ви за интервюто.  
Как стартирахте музикалната си кариера?

PEEVA: Аз пея от малка. В 8-ми клас започнах 
уроци по поп пеене. Кандидатствах в музикалното 
училище с оперно пеене. Явявала съм се на различни 
музикални конкурси и от тогава съм все на сцена. 
Професионалното ми развитие започна 2013-2014 г., 
когато подписах договор със Zanimation.

F.O.: Аз си счупих ръката и много дълго време бях 
с гипс. Нямаше какво да правя и реших да започна да 
пиша песни и да си играя с програми. Направих песен 
на майтап, да се смеем с приятелите. Те не вярваха, 
че съм я направил сам и трябваше да направя още 
една, за да им докажа… Третата си дойде сама и 
така…

F.O., ти си изключително популярен в България. 
Беше ли целенасочено?

F.O.:  Не. Животът ти дава лимони, ти правиш 
лимонада. Всеки ден ти се дават нови възможности. 
Колкото по-малко от тях пропускаш, толкова 
по-интересни неща ти се случват.

Успяваш да рапираш изключително бързо...  
Това талант ли е или практика?

F.O.: Не знам дали е талант, но талантът не е 
нищо, ако не го развиеш. Така или иначе си е техника 
и без практика е трудно да се усвои ѝ

PEEVA, как характеризираш твоята музика?  
Какво послание искаш да има тя?

PEEVA: Моята музика няма точно определение, 
освен моята… Според мен музиката, която всеки 
създава, трябва да бъде неговото изкуство. Така че 
посланието, която носи, е дадената емоция в мо-
мента. В общ план не се знае накрая какво ще е фи-
налното послание. Ще се радваме, ако хората свърз-
ват нашата музика с любимите си моменти. Така 
ще живее по-дълго. Със сигурност ще е нещо, което 
искаме да оставим на децата си.

Наскоро пусна дебютната ти самостоятелна  
песен „Повече“. Защо чак сега и какво искаш  
да кажеш с нея?

PEEVA: Първата ми самостоятелна песен „Пове-
че“ излезе на 25.12.21 г.- миналата Коледа.

След като излезе, на мен ми беше много интерес-
но дали ще се оправдаят  очакванията на феновете, 
защото през всичките тези години съм получавала 
въпроса „Кога ще имаш твоя песен?“. Oтзивите, 
които последваха след появата й, бяха доста поло-
жителни и веднага след тях: „Моля те, другата пе-
сен нека не е след 5 год..“. Замислих се в интерес на 
истината, че музиката, която съм започнала да съз-
давам, е била в дует с F.O. и този дует до ден дне-
шен ми носи пълно удовлетворение. Тя, химията и 
магията, е видима между нас, така че просто сега е 
дошъл моментът за моята първа самостоятелна 
песен. Единственото, което е било целенасочено в 
нея, е (бях категорична в това), че искам да е с лю-
бовно послание и да пея за F.O.
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П
родължаваме с вир-
туалните пътувания 
до не много познати 
или популярни дести-
нации. В този брой 
ще се спрем на Демо-
кратична република 

Конго. Печално известна с хаос, терор, 
насилие и нечовешка експлоатация, 
Конго е много повече от това. 

Намира се в Централна Африка и раз-
полага с 40 км брегова линия на Атлан-
тическия океан, но няма друг излаз на 
море. Столицата Киншаса се намира на 
река Конго, на около 515 км от устието 
й, и е най-големият град в Централна 
Африка. Служи като официален админи-
стративен, икономически и културен 
център на страната. 

КОНГО - 
страна на паркове  
и резервати 

материал на Ива Йохан Ганчева

Интересни факти: 
 ■ Това е втората по големина държава на кон-
тинента; само Алжир е по-голям.

 ■ Страната често се нарича с акронима си ДРК или се нарича Кон-
го (Киншаса), като столицата е добавена в скоби, за да се раз-
граничи от другата република Конго, която официално се на-
рича Република Конго и често се нарича Конго (Бразавил).

Конго придобива независимост от Белгия през 1960 г. От 1971 до 1997 г. 
страната официално се нарича Република Заир, промяна, направена от 
тогавашния владетел генерал Мобуту Сесе Секо, за да звучи името на 
страната по-автентично африканско. След свалянето на Мобуту през 
1997 г., името на страната преди 1971 г., Демократична република Конго, 
беше възстановено. Впоследствие Конго беше потопен в опустошител-
на гражданска война; конфликтът официално приключи през 2003 г., въ-
преки че сраженията продължиха в източната част на страната.

Интересни факти:
 ■ „Заир“ е вариация на термин, означаващ „голяма река“ на мест-
ни африкански езици; подобно на сегашното име на страната, 
то e свързано с река Конго, която извира от голям воден басейн, 
който се намира основно на територията на републиката. 

 ■ Името Конго води началото си от колониалния период, ко-
гато европейците идентифицират реката с царство-
то на народа Конго, който живее близо до устието ú. 



ядат се насекоми 
като скакалци и 
гъсеници. Хората 

казват, че имат лек 
орехов вкус

Конго е богатa на природни ресур-
си, може да се похвали с огромни на-
ходища на промишлени диаманти, 
кобалт и мед; притежава един от 
най-големите горски резервати в 
Африка и около половината от 
водноелектрическия потенциал на 
континента. 

Интересен факт:
 ■ Богатствата на Демократич-
на Република Конго винаги са 
определяли съдбите на гигант-
ската африканска държава. В 
земните ѝ недра има богати 
залежи на злато, уран, мед и 
диаманти. А в по-далечното 
минало ценни ресурси като сло-
новата кост и каучука стават 
причина за жестоката експлоа-
тация на местното население.

Сред местните дървета и расте-
ния могат да се споменат махагон, 
абанос, лимба, венге, агба, ироко и 

сапеле, които осигуряват дървен 
материал. Има и растения, използ-
вани в традиционната медицина, 
например цинхона (източник на хи-
нин), както и копал, каучук и палми. 
Също така има много диворастящи 
видове ядливи гъби; други диви яд-
ливи зеленчуци растат в горите, 
пасищата и блатата. Внесени ев-
калиптови дървета растат в на-
саждения във високопланинските 
райони и се използват за строи-
телна дървесина и стълбове.

Животинският свят също е богат и 
разнообразен. Шимпанзетата се 
срещат предимно в екваториални-
те гори, а горилите живеят в из-
точните планини около езерото 
Киву. Бонобо (вид маймуна, подобна 
на шимпанзето, но по-дребна) също 
присъстват, въпреки че се срещат 
само в равнинни тропически гори по 
южния бряг на река Конго. Слонове и 
различни видове маймуни и павиани 
има в горите и саваните. Африкан-
ските горски слонове (по-малък, раз-
личен вид слон) се намират само в 
гората. В реките и езерата има хи-
попотами и крокодили, а в океана, 
близо до бреговете на Конго, се сре-
щат китове и делфини. Разнообра-
зието от птици включва пеликани, 
папагали, гълъби, патици, гъски, орли, 
лешояди, кукувици, сови, жерави, 
щъркели и лястовици. Насекомите 
са безброй. Има стотици видове 
пеперуди; в началото на дъждовния 
период в горите на саваната пепе-
руди изпълват небето.

Интересни факти:
 ■ В горите на Конго се нами-
рат най-голям брой бозайници, 
примати, птици, земноводни, 
риби и пеперуди лястовичи 
опашки в Африка. Има и по-
вече от 1000 вида птици.

 ■ Сърцевината на Конго е по-
крита от сложна горска 
система, известна като ек-
ваториална дъждовна гора. 
Там дърветата достигат 
височина от 40 до 50 метра.

Повече от 200 африкански етниче-
ски групи живеят в Конго; от тях 
народите банту представляват 
голямо мнозинство от населението 
на страната. Те навлизат на тери-
торията на съвременно Конго меж-
ду X и XIV век от запад и север и 
създават кралства, които процъф-
тяват до времето на пристигане 
на европейците след XVI век.

Интересен факт:
 ■ Смята се, че пигмеите, прис-
тигнали вероятно през пе-
риода на горния палеолит, 
са били най-ранните жите-
ли на басейна на Конго. 

По отношение на религия и вярва-
ния Африка винаги е предоставяла 
разнообразни такива. Но тради-
ционните африкански религиозни 
вярвания във върховно същество, 
силата на предците, духовете на 
природата и ефикасността на ма-
гията са силно повлияни от въвеж-
дането на християнството в Кон-
го. Има много голямо християнско 
население, най-голямата част от 
което е римокатолици (50%). Други 
християни включват протестан-
ти (20%) и последователи на мест-
ната секта на Църквата на Исус 
Христос на Земята чрез пророка 
Симон Кимбангу (Кимбангуистка 
църква). Останалата част от аф-
риканското население продължава 
да се придържа към традиционните 
африкански вярвания (10%) или 
следва исляма (10%). Чуждестранна-
та общност включва индуси и мю-
сюлмани. Това са данни от Енцикло-
педия Британика за 2004 година. 
По данни от официалния правител-
ствен сайт на САЩ при проучване 
от 2010 година показва, че 95,8% 
от населението е християнско, 1,5% 
са мюсюлмани, а 1,8% не съобщават 
за религиозна принадлежност. Ка-
квито и да са процентите, те със 
сигурност показват все по-на-
растващото влияние на християн-
ството сред африканските държа-
ви, тенденция, която се наблюдава 
от десетилетия. 

Интересни факти:
 ■ Според традиционните вярва-
ния духът на създателя е суверен 
над духовния свят, но този бог 
рядко е пряката причина за съби-
тията. В много конгоански езици 
името на бога създател произли-
за от думата баща или създател. 
Някои групи смятат, че създа-

Над 70% от 
населението  

(близо 90 милиона) 
са хора под  
30 години

tr
av

el

63



tr
av

el

64

телят е "наоколо", докато други вярват, че богът 
живее в небето. За повечето вярващи в местните 
религии контактът с бога създател се осъществя-
ва чрез духовете на предците. По-малък брой групи 
вярват, че индивидите могат да имат пряк контакт.

 ■ Вяра в съществена жизнена сила, която оживя-
ва тялото. Смята се, че силата напуска тялото 
след смъртта и се превръща в дух на прародител. 
Тези духове продължават да са активни в живота 
на живите роднини – като ги наказват или въз-
награждават. По подобие на светците в католи-
ческата традиция, някои отдавна мъртви предци 
(например велики ловци или религиозни водачи) са 
почитани от хора извън тяхното семейство.

 ■ Природните духове, почитани главно в горис-
ти райони, често са въплъщение на определе-
ни места като водовъртежи, извори и планини. 
Смята се, че задгробният живот съществува 
под земята, особено под езерата, където се на-
мират призрачни копия на конгоански села.

 ■ Церемониите и колективните молитви – към предци, 
духове на природата и бога създател – обикновено се 
извършват на определени места като свещени дър-
вета, пещери или кръстовища. Тези церемонии обик-
новено се провеждат в определено време на деня. 

По-малко от 2% от земята се обработва и по-голяма-
та част от нея се използва за натурално земеделие. Хо-
рата основно събират диви плодове, гъби, мед, ловят 
риба, и често продават тези хранителни продукти на 
пазари или край пътя. Земеделските земи на Конго са 
източник на голямо разнообразие от култури. Те включ-
ват царевица, ориз, маниока, сладки картофи, живовляк, 
домати, тиква и сортове грах и ядки. Тези храни се ядат 

в цялата страна, но има и регионални ястия. Най-важни-
те култури за износ са кафето и палмовото масло.

Няма как да не споменем и нещо за местната кухня. Конго-
анските ястия често се състоят от нишестена състав-
ка, заедно със зеленчуци и месо под формата на яхния. Ни-
шестето може да бъде под формата на паста или каша 
от маниока и/или царевично брашно, наречена фуфу или 
угали. Когато се яде, фуфу се навива на топки с размер на 
топка за голф и се потапя в пикантната яхния – често се 
прави вдлъбнатина с палеца, за да се получи напръстник, 
пълен със сос. Ето и други популярни храни и ястия:

 ■ Кванга - вид ферментирал хляб, напра-
вен от маниока, който се произвежда в тър-
говската мрежа в цялата страна. 

 ■ Литума е популярно ястие с живовляк, пригот-
вено от пасиран живовляк, който се оформя на 
топки и се пече. По подобен начин се пригот-
вят и сладките картофи, които в някои части 
на страната се смесват с печени фъстъци. 

 ■ Оризът често се смесва с боб. Често се добавят 
зелени зеленчуци като листа от маниока, тши-
текутаку (растение, подобно на спанак) и бамя. 

 ■ Гъбите често се разглеждат като заместител на 
месото във времена на недостиг. Въпреки че действи-
телното вегетарианство е неизвестно, повечето яс-
тия се консумират без месо поради високата му цена.

 ■ Риба има в изобилие по река Конго, нейните при-
тоци и различни езера и се консумира изпече-
на, варена, пържена, пушена или осолена. Паза-
рите често продават готови за консумация 
пиперени риби, изпечени в бананови листа. 

 ■ Козето месо е най-консумираното месо. 
 ■ Муамбе е често срещан начин за го-
твене на пиле с фъстъчен сос. 

Още много може да се напише за тази далечна и изстра-
дала държава. В мрежата лесно се намира информация за 
зверствата по времето на белгийския крал Леополд Вто-
ри, за граждански войни, хаос и безнадеждност. Но като 
всяка страна, и Конго има две лица. Избрах да покажем 
това на една млада нация, която има с какво да привлече 
- Националния парк Вирунга с планинските горили, езеро-
то Танганайка - най-дългото сладководно езеро в света, 
планината Нирагонго - живописен активен вулкан с езера 
от лава, и какво ли още не, и има с какво да се похвали - не 
само с екзотична храна, изкуство и вярвания, но и с това, 
че е оцеляла въпреки всичко.
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