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П
ролетта вече е 
тук и с нея и 
позитивните 
емоции. С 
хубавото време 
усмивките 
винаги са 

повече, а мотивацията за развитие 
– още по-голяма. Знаем, че вече 
някои от вас си правят планове за 
море, а други се подготвят за 
кандидат-студентските изпити, 
като с трепет очакват в кой 
университет ще учат. Пожелаваме 
на всички успех и да бъдете 
приети на мястото, което най-
много желаете.

И когато говорим за 
университети, в този брой сме ви 
подготвили най-добрите азиатски 
такива, но не забравяйте, че 
кандидатствайки в чужбина често 
ще ви искат и сертификат, затова 
сме ви подготвили и тема за IELTS. 
Допълнително от това ще 
прочетете и за студентски живот в 

Испания и конкретно в университета в Малага.
Темите на броя са изключително разнообразни и, както се казва, за всеки 

вкус. Имаме аграрна икономика, кино и телевизия, както и нанотехнологии. А 
най-хубавото е, че за всяка една тема сме ви подготвили специалист, който да 
ви сподели опита си от работата по професията. 

А за всички вас, които искате да продължите обучението си тук в Европа 
– дестинациите на този брой са Швейцария, Франция и Испания. Обърнали 
сме внимание и на вече най-предпочитаната дестинация към този момент – 
Нидерландия. За Великобритания също сме оставили място, защото въпреки 
Брекзит – Островната държава продължава да е притегателна сила за млади 
хора.

В минутите ни за лайфстайл и култура ще ви разкажем защо ТикТок завладя 
света, а за пътешествениците сме подготвили една държава на две морета – 
Бахрейн.

Звездният ни час е с една от популярните български звезди във филмовата 
и театрална индустрия – Дарин Ангелов.

Приятно четене!

Борислав Борисов
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15 минути на ден
Всички EDU Effective магистърски 

програми MBA, MPA, MSc., LL.M. из-
искват само 15 минути на ден, кое-
то е подходящо за хора, които са 
заети през деня и се нуждаят от 
гъвкаво и ефективно решение. 
Всички учебни материали са разде-
лени на кратки ежедневни блокове, 
които правят уроците лесно за-
помнящи се. Четвърт час може да 
звучи като кратко време за учене, 
но структурата на програмите е 
изградена според резултатите от 
изследвания и пилотни тестове за 
ефективност, които показват, че 
този подход към обучението е по-
лезен.

Учете се от най-добрите
За да направи знанията, придоби-

ти в лекциите, приложими в реал-
ния живот, EDU Effective избира 
най-доброто съдържание, създаде-
но от мениджъри от водещи индус-
трии като Amazon, Uber, Microsoft 
или Airbnb, както и от успешни ос-
нователи на стартиращи фирми.

„Нашите студенти са предимно 
хора, работещи в областта, и за-
това няма смисъл да преподаваме 
теория. Имаме нужда от учебна 
програма, която да отразява това 
и да предлага нови знания, свързани 
с практиката“,  споделя Павел Ма-

Бъдещето на ефективното образование 
oпределено е микрообучението!
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E DU Effective е организа-
ция с нестопанска цел, 
основана в `чешката ре-
публика, която си съ-
трудничи с партньори и 

доброволци от цял свят. EDU 
Effective има за цел да направи обра-
зованието достъпно за всички сту-
денти, независимо от тяхната на-
ционалност, финансово състояние и 
времеви капацитет.

Програмите идват от идеята, че 
образованието не трябва да бъде 
достъпно само за елитите, а за все-
ки, който желае и има предпоставки 
да учи.

Алтернативата:
Чешката стартираща компания 

EDU Effective Business School реши да 
прави нещата по различен начин. 
Тъй като в днешно време ученето 
през целия живот е необходимост, 
за да сте в крак с тенденциите или 
да придвижите кариерата си на-
пред, те предлагат образователна 
платформа, достъпна за всеки. 
Формата на онлайн микрообучение 
във всичките им програми гаранти-
ра гъвкавост, позволявайки и на за-
ети хора да управляват обучение-
то си. Продължете да четете, за да 
разберете какво означава това и 
защо микрообучението е бъдещето.

ковски, основател и председател на 
Съвета на настоятелите на EDU 
Effective.

От управление до бизнес анализи
EDU Effective в момента предлага 

19 магистърски и 10 докторски про-
грами, но някои от тях бяха пусна-
ти в началото на 2022 г. и бизнес 
училището непрекъснато работи 
по още повече нови специализации. 
Най-популярната програма е MBA in 
Executive management. Търсенето е 
голямо и в случай на програми, кои-
то са специализирани в маркетинг 
или управление на проекти.

Обхватът на областите, които 
предлагат е много по-широк. Сту-
дентите могат да изучават чо-
вешки ресурси, бизнес право, пуб-
лична администрация, коучинг и 
наставничество, предприема-
чество, недвижими имоти или мо-
гат да се специализират в области 
като бизнес разузнаване или бизнес 
анализ.

Високи амбиции
През изминалата година EDU 

Effective целеше оборот от          
600 000 евро, но интересът към 
обучението им надхвърли очаква-
нията и те успяха да постигнат 
тази цел още през октомври. Важен 
аспект от техния успех е и експан-
зията им на световния пазар. През 
изминалата година те се разшириха 
в САЩ и планират да отидат още 
по-далеч в бъдеще.



Ежедневието е 
доста цветно, 

посещавам 
лекциите 

физически, което е 
и една от другите 
причини да избера 

Малага

...
Животът в чужбина ми  
харесва повече  
Усещам разликата най-вече в  
качеството на живот и мисленето на хората

Ивайло Христов  
е на 21 години. Завършил е 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ в България и сега учи в 
Universidad de Malaga, специалност маркетинг и комуникации.

Разкажи ни малко повече за 
твоя университет и специал-
ност. Кое е най-важното нещо, 
което научи от образованието 
си до тук? 

Университетът в Малага е сил-
но интернационален, което е дос-
та добре за студентите от чуж-
бина, изключено е да се чувстваш 
изолиран. Специалността ми е 
интересна, задълбочена и за мен 
лично доста полезна, тъй като 
маркетингът е нещото, което 
най-много ме влече и изпитвам 
удоволствие да изучавам, и тук за 
пореден път се убеждавам. Еже-
дневието е доста цветно, посе-
щавам лекциите физически, което 
е и една от другите причини да 
избера Малага. 

В какво се състоеше процеду-
рата по кандидатстване? Кое 
те затрудни най-много в про-
цеса? Имаше ли сертификати, 
за които бъдещите кандидат 
студенти трябва да знаят?

Процесът беше обвързан с Хан-
зе и УМА едновременно. От Ис-

интервю на Нора Юлиева

Би ли се представил с някол-
ко думи за нашите читате-
ли?

Здравейте, казвам се Ивайло 
и съм студент в Ханзе УАС, 
Грьонинген, но в момента съм 
студент по програмата Еразъм 
в Малага, Испания. Определено 
испанската атмосфера ми до-
пада повече, тъй като по харак-
тер съм по-отворен и обичащ 
забавата човек.

Какво те накара да избереш 
Испания като образователна 
дестинация?

Първото нещо е опитът и 
това, че исках да напусна зона-
та си на комфорт, да открия 
нов свят и да практикувам ис-
панския език. Разбира се и кул-
турата много повлия , тъй 
като в гимназията винаги си 
представях какво е и имах меч-
тата да посетя страната. Не 
мога да пропусна и климата 
разбира се, по-добре да четеш 
за маркетинг на плажа, откол-
кото да гледаш дъжда навън.  
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По-добре да четеш 
за маркетинг на 

плажа, отколкото 
да гледаш дъжда 

навън

Единственият сертификат, 
който трябва да се вземе в 
предвид, е езиков такъв. 
Изисква се Испански В2

панския университет доста по-хаотично и не особено добре се 
случваха нещата, защото не изпращаха имейли на английски език и 
не бяха подробни както от Нидерландския университет. Най-много 
ме затрудни процеса по регистриране в системата на УМА и с избо-
ра на предмети от програмата. Единственият сертификат, който 
трябва да се вземе в предвид, е езиков такъв. Изисква се испански 
В2.

Как протича учебният процес? Какви са преподавателите? 
Във факултета по комуникации лекциите са физически и присъст-

вието е желателно. Голяма зала, доста хора и професорите не могат 
да обърнат толкова внимание на отделните нужди на студентите, 
както беше в Нидерландия, и това беше малко разочароващо, но 
свикнах.

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

Студентският живот е страхотен, с една дума ФИЕСТА. Испан-
ците обичат забавата и знаят как да те накарат да се забавляваш. 
В свободното си време тренирам, излизам с приятели, чета и оби-

5



66
чам да обикалям из града, гледка-
та ме зарежда.

След завършване имаш ли на-
мерения да се върнеш в Бълга-
рия, или животът в чужбина 
ти харесва повече?

Ако трябва да съм честен жи-
вотът в чужбина ми харесва по-
вече, най-вече усещам разликата 
в качеството на живот и мисле-
нето на хората. Но имам намере-
нието след образованието си да 
се върна в България, тъй като 
имам планове за българския пазар, 
които искам поне да пробвам.

И за финал, какво би казал на 
младите хора, които тепърва 
обмислят да заминат в чужби-
на?

Младите хора, които имат 
дори минималното желание да 
учат в чужбина, бих посъветвал 
да го направят, тъй като стра-
хът от провал и от различното 
винаги е голям преди да направиш 
първата стъпка, но си заслужава. 
Отваря очите за много неща, 
най-вече какво искаш да стане 
от теб, с какви хора искаш да си 
заобиколен и не на последно мяс-
то получаваш качествени знания, 
а не просто суха теория, която 
изчезва след поредния изпит.

Страхът от провал и от 
различното винаги е 

голям преди да 
направиш първата 

стъпка, но си заслужава
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БЕЗПЛАТЕН
СПРАВОЧНИК

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 
В УНИВЕРСИТЕТ  

СПРАВОЧНИК
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 
В УНИВЕРСИТЕТ 2022

издание на
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Образование  
за успешна кариера

...
Образование  
за успешна кариера

Пролетното изложение „Образование за успешна кариера“ се със-
тоя в София на 12 март в гранд хотел Милениум и в Бургас на 13 
март в гранд Хотел и Спа Приморец

интервю на Борислав Борисов

Здравейте, г-жо Тончева, разкажете ни за изминало-
то изложение. Кога беше то?
ЕДЛАНТА организира изложения за образование в чужби-
на още от 2009-та година. Заради Ковид пандемията се 
наложи 2-годишно прекъсване и сега сме много щастливи, 
че имахме присъствено изложение. Разбира се, през по-
следните 2 години продължихме активната комуникация 
с нашите партньори и клиенти. Проведохме едно онлайн 
изложение и множество онлайн срещи, уебинари, презен-
тации, но се оказва, че, както нашите партньори, така и 
българските кандидат-студенти и техните родители 
са абсолютно единодушни: нищо не може да замени сре-
щите лице в лице.

Пролетното издание на изложение „Образование за ус-
пешна кариера“ се състоя в София на 12 март в гранд хо-
тел Милениум и в Бургас на 13 март в гранд Хотел и Спа 
Приморец. Както показва самото название на изложение-
то, акцентирахме върху избора на такова образование, 
което ще създаде предпоставки за успешна професионал-
на реализация в бъдеще. Ето защо една от най-важните 
теми в програмата от презентации, съпътстващи изло-

жението, беше темата за ранно кариерно ориентиране 
на учениците.

Какви университети присъстваха?
Участващите университети предлагаха както една ши-
рока палитра от бакалавърски и магистърски програми в 
различни сфери на науката и изкуствата, така и голямо 
разнообразие от учебни дестинации в географски смисъл. 
Имахме участници от Австрия, Белгия, Гърция, Италия, 
Испания, Кипър, Нидерландия, Япония, а също така и от 
България. Това са университети, които дават на сту-
дентите си не само съвеременни научни знания, но също 
чрез стажовете и практиките, които организират, им 
помагат да развият ценни професионални умения и да 
добият опит, което изключително много се цени от ра-
ботодателите.

Някои от университетите изпратиха и тъй наречените 
student ambassadors. Това са студенти, които в момента 
учат там и като посланици на своя университет, дадоха 
на бъдещите студенти и на техните родителите ин-
формация „от извора“.

Кои са най-желаните дестинации за кандидатства-
не през последната година? Как се отразява Брек-
зит на университетите във Великобритания?
Както знаем всички, само до преди 2 години Великобри-
тания беше най-желаната учебна дестинация за българ-
ските студенти поради редица причини, като установе-
ните академични традиции, световният престиж на 
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да се сравнява с една Великобритания. Тя трудно може да поеме с лекота 
този поток от европейски студенти желаещи да учат там. Затова през 
последните 1-2 години много нидерландски университети ограничиха броя 
на местата за чуждестранни студенти и въведоха по-ранни срокове за кан-
дидатстване, а  за някои специалности също и приемни изпити. Това бяха 
всъщност мерките, които взеха, за да овладеят наплива на желаещи да 
учат в Нидерландия.

Когато говорим за популярни дестинации непременно трябва да споменем 
Германия и Австрия, които са традиционно привлекателни за българските 
студенти. Те привличат, освен с отлични програми, и с много достъпни 
такси. През последните години университетите от тези две страни поло-
жиха специални усилия да подготвят и да предложат на чуждестранниите 
студенти програми изцяло на английски език – както за бакалаври, така и за 
магистри. Това е тенденция не само за Европа и за тези две страни, но и за 
цял свят. За да привличат студенти и от други страни, а не само от тех-
ния географски регион, университетите по цял свят задължително трябва 
да предлагат програми на английски език, защото това безспорно е най-по-
пулярният език в световен мащаб.

Напоследък Белгия се налага доста успешно като алтернатива не само на 
Великобритания, но и на Нидерландия, Германия и Австрия. Университети-
те в тази страна, освен на френски или нидерландски, предлагат и програми 
изцяло на английски език, при това с по-ниски годишни такси спрямо Нидер-
ландия и с осигурено студентско настаняване.

Не бива да подценяваме и страните в Централна Европа като Чехия, Унга-
рия и Полша, където също има университети с високо академично ниво 
предлагащи програми на английски език. За такива програми имаме все пове-
че запитвания.

Освен тези страни, можем да добавим също така Италия, Испания, Ирлан-
дия, Финландия, които също набират популярност. Не е учудващо, че някои 
кандидати се интересуват от университети в по-близки до нас страни, 
като Кипър, Гърция и Малта.

Защо Европа продължава да е най-привлекателна за висше образова-
ние?
Има няколко причини за това. Първо, поради географската близост до Бълга-
рия и близостта на културите. Въпреки че все още съществуват различия в 
стандарта на живот, ние нямаме съществени социо-културни различия с 
другите европейски страни. Разбира се, друга причина са установените тра-
диции в сферата на висшето образование, отличните условия, които универ-
ситетите предлагат за обучение и студентски живот.

Но трябва да кажем, че освен към Европа, напоследък се наблюдава същест-
вено любопитство към образование в по-далечни географски региони – на-
пример Азия. Универститетите в Япония и Малайзия започват да будят 
по-голям интерес. В Япония, например, има университети, които предлагат 
уникални мултидисциплирарни програми по инженерство изцяло на англий-
ски език. Също така програми тип „liberal arts”, които дават много широка 
база за бъдеща специализация в конкретна сфера на хуманитарните науки. 
Това, което допълнително привлича българите и ги окуражава да се насочат 
към Япония, са възможностите за стипендии, които тези университети 
предлагат.

Можем ли за финал да направим един глобален извод – какво можем да 
очакваме през 2022 в сферата на висшето образование?
Струва ми се, че от една страна ще се запази интересът към традицион-
но-популярните специалности и страни, но от друга страна ще се засилва 
тенденцията към търсене на нещо по-ново, по-екзотично. Трябва да кажем, 
че нашата мисия като консултанти за образование в чужбина е да запозна-
ем кандидат-студентите с огромното поле от възможности и да им по-
могнем да направят своя информиран избор, за да изберат най-подходящо-
то образование за успешна кариера в бъдеще.

голяма част от университетите, раз-
нообразните и актуални програми, 
които предлагат, както за бакалавър, 
така и за магистър, отличните усло-
вия за обучение и настаняване. И не на 
последно място – това беше образо-
вание, което българските канди-
дат-студенти можеха да си позволят, 
поради студентското финансиране 
под формата на нисколихвени заеми.

Разбира се, след Брекзит британските 
университети не станаха по-малко 
престижни, но те вече са недостъпни 
са средностатистическия българин, 
защото от една страна той трябва 
да плаща по-високи такси, а от друга 
– не може да ползва студентски заеми. 
И така нишата, която беше освободе-
на от Великобритания, бързо започна 
да се заема от други европейски стра-
ни. В това отношение най-подготвена 
се оказа Нидерландия с добър избор на 
програми на английски език за бака-
лаври и магистри и сравнително дос-
тъпни такси.

Нидерландия, обаче, е малка страна и 
по отношение на броя и  капацитета 
на висшите учебни заведения не може 



Какво представлява IELTS?
International English Language Testing System е международен изпит по ан-
глийски език, валиден 2 години след излизането на резултатите. Това е из-
ключително популярен тест, избиран от средно 1 милион души годишно. 
IELTS има две версии:

 ■ General Training IELTS (общ модул) - тази версия е насочена към хора, които 
са решили да кандидатстват за работа извън България, или са решили да 
мигрират в Нова Зеландия, Австралия или Канада.

 ■ Academic IELTS (академичен модул) - тази версия е предназначена за бъдещи 
студенти, или такива, които продължават обучението си по магистър-
ски или докторантски програми извън България. Използван е и от лекари, 
които ще се реализират в държава, която изисква владеене на английски.

Изпитът се провежда в Британски съвет София, Варна, Пловдив и Бургас. 
За повече информация относно записване и свободни дати може да посе-
тите официалния сайт на изпита, или да поискате помощ от подготви-
телен център. 
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Изпитът се 
провежда в 

Британски съвет 
София, Варна, 

Пловдив и Бургас

I
ELTS е един от най-популярните сертификати по английски език, 
признати в над 140 държави и в повече от 10 000 институции. 
Давността му е две години и той най-често се използва за канди-
датстване за университети или работни позиции в чужбина. Из-

брали сте образование в чужбина и сте се спрели на сертификат 
IELTS? Чудесно! В долните редове ще научите повече за съдържанието 
на теста и изпитния ден. Успех!

най-популярният тест  
по английски в света
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От колко части се състои и 
какво включват те?
IELTS се състои от 4 части, които 
включват слушане, четене, писане 
и говорене. Слушането и говорене-
то са еднакви и за двата варианта 
на изпитите, но писането и чете-
нето се различават за академичния 
и общия модул. Слушането, чете-
нето и писането се провеждат в 
един и същи ден, а говоренето 
може да бъде и седмица по-рано.

1.Слушане
Слушането се състои от 40 въ-
проса, които са разделени на 4 
теми. Ще изслушате всеки текст 
по веднъж и Ви е позволено да во-
дите записки. Времетраенето е 30 
минути.

2.Четене
Четенето е разделено на 3 части, 
а въпросите са общо 40. Време-
траенето на тази част е 60 мину-
ти, като Вие сами преценявате по 
колко време да отделите на всеки 
текст.

3.Писане
Писането включва две задачи и 
времето, което имате, е 60 мину-
ти. Първата задача включва графи-
ка, таблица или диаграма, която 
трябва да опишете, обобщите или 
обясните със свои думи. Понякога 
се налага да опишете събитие, друг 
път етапи на даден процес или пък 
статистически данни. Във втора-
та задача трябва да напишете есе 
в отговор на даден проблем.

4.Говорене
Говоренето включва личен разго-
вор с изпитващ. Първо ще трябва 
да се представите, след това да 
анализирате самостоятелно зада-
дена тема и последно- да дискути-
рате заедно проблем. Времетрае-
нето е от 11 до 14 минути.

Резултати
Резултатите от изпит IELTS ще 
излязат 13 дни след датата, на коя-
то сте се явили, ако изпитът е бил 
на хартия. Ако сте направили изпи-
та на компютър, резултатите ще 
получите 3-5 дни след него. Ще по-
лучите общ брой точки и кратка 
информация относно представяне-
то си. Оценяването е по точкова 
система, като максималните точки 
са 9. Обикновено образователните 
институции изискват резултат 6 
и 6.5 съответно за бакалавър и ма-
гистър. Можеш да провериш резул-
татите си онлайн, както и на оп-
ределени локации.

Как ще протече  
изпитният ден?
Много кандидати изпитват сериоз-
ни притеснения относно изпитния 
ден, за това ще Ви разкажем подроб-
но как ще протече той, за да бъдете 
подготвени. Важно е да бъдете на 
определената локация на време, ло-
кация и час на изпита ще получите 
една седмица по-рано. Устния тест 
може да е в същия ден, както и преди 
или след това. Ще получите инфор-
мация отново по мейл.

За да бъдете допуснати в изпит-
ната зала е възможно да трябва да 
предоставите зелен сертификат 
или доказателство за преболедува-
не, но това трябва да проверите 
предварително, тъй като мерките 
се променят. В деня на изпита ще 
бъде направена ваша снимка, като 
мярка за сигурност. Снимката ще 
бъде включена в резултатите от 
теста.

Общото времетраене на изпита е 
около 3 часа, като компонентите 
слушане, четене и писане отнемат 
2 часа и 40 минути. В изпитната 
зала не може да внасяте храна и 
напитки, освен вода в прозрачна 
бутилка, мобилният Ви телефон 
трябва да бъде изключен и поста-
вен на обозначените за това мес-
та. В залата трябва да носите до-
кумент за самоличност, молив и 
химикал, гума за изтриване и пред-
пазна маска.  С всеки модул ще по-
лучавате и формуляр за отговори.

Ако имате въпроси, може да 
вдигнете ръка и да помолите за 
помощ. Важно е да знаете, че на 
края на компонента Слушане ще 
разполагате с 10 минути през кои-
то спокойно може да пренесете 
своите отговори във формуляра за 
отговори. Но, това не е валидно за 
компонента четене, където няма 
да разполагате с допълнително 
време и трябва да сте сигурни, че 
завършвайки раздел от компонен-
та, Вие сте въвели всички отгово-
ри във формуляра.

International 
English Language 
Testing System е 
международен 

изпит по 
английски език, 

валиден 2 години 
след излизането 
на резултатите

IELTS се състои от 
4 части, които 

включват 
слушане, четене, 

писане и 
говорене
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материал на Гергана Петкова

АзиАтски  
университети

В
ълнуващо, удобно и достъпно са само някои от думите, които описват живота в 
Азия.
Красиви пейзажи, динамични мегаполиси, разнообразни култури, достъпни разходи 
за живот и възможности за напредък в кариерата – Азия има от всичко. Особено 
запомнящо се преживяване в Азия е студентският живот, но не само заради кра-
сотата и традициите, а и заради високият стандарт на образование. Азиатски 

държави, като Сингапур, Китай и Япония само потвърждават високото ниво на образование със 
своите престижни университети, признати в цял свят.
Най-добрият начин да се запознаете с превъзходството на азиатските университети е, като 
разгледате глобалните университетски класации. Качеството на образованието в Азия наби-
ра скорост, с някои от най-добрите университети в света, които подготвят всеки студент 
за международна кариера. 
В този материал ще разкрием кои са азиатските висши учебни заведения, които днес привли-
чат кандидат-студенти от цял свят. Също така ще видите и най-добрите азиатски висши 
институции за 2021 по специалност.

Топ 10 университета в Азия
За да помогнем на всеки студент 

да се ориентира по-добре в търсе-
нето на най-подходящ универси-
тет, ще използваме QS World 
University Rankings – най-гледаната 
университетска класация в света, 
която отразява възможностите за 
висше образование, включително в 
държави извън Западна Европа и 
Северна Америка. Класациите ефек-

тивно улавят представянето на 
всеки университет, благодарение 
на шест показателя - Академична 
репутация (40%), Репутация на ра-
ботодатели (10%), Съотношение 
преподаватели/студенти (20%), 
Колко пъти лекторите са цитира-
ни в различни академични публика-
ции (20%) и Международно съотно-
шение на факултетите (5%) / 
Международно съотношение на 

студентите (5%).
В класацията за най-добрите 

азиатски университети за 2022г. 
участват общо 687 институции. 
Както и в миналогодишната класа-
ция, континентален Китай може да 
се похвали с най-много университе-
ти – 126 от 687 – с Индия и Япония 
на второ и трето място. Тази го-
дина също е силно представител-
ството на  Южна Корея и Тайван. 
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учебни заведения от цял свят. Водещи в класацията са 
учебните институции на  Великобритания и САЩ. Вед-
нага след десетото място обаче, заето от университе-
та на САЩ - University of Chicago, на единадесето място 
се нарежда National University of Singapore (NUS), Сингапур.

Редно е да се отбележи, че освен NUS още цели 5 уни-
верситета за поредна година са сред най-добрите 25 в 
света - Nanyang Technological University на 12-о място, 
Tsinghua University на 17-о място, веднага след него на 18-
то място се нарежда Peking University, The University of 
Hong Kong се нарежда на 22-ро място и след него The 
University of Tokyo заема 23-то място.

Най-добрите азиатски университети  
по специалности

Представяме на всеки кандидат-студент, желаещ да 
учи в азиатски университет, широко класиране на пре-
дметни области, което показва най-добрите универси-
тети в Азия за инженерство и технологии, медицина, 
природни науки, социални науки и управление, и изкуства 
и хуманитарни науки за 2021 г. 

Инженерство и технологии – някои от дисциплините, 
които включва тази област, са компютърни науки и ин-
формационни системи, гражданско и строително инже-
нерство, електрическо и електронно инженерство, ма-
шиностроене, минно инженерство и други.

Близо половината от дипломите, спечелени от между-
народни студенти от Китай – 44,6 % – са свързани с 
STEM: инженерство (19 %), математика и компютърни 
науки (17,2 %) и физически науки (8,4 %).

Инженерната професия има фундаментално влияние 
върху света, върху почти всичко, което хората използ-
ват в ежедневието си. Университет, ориентиран към 
научните изследвания, който предлага изключителни 
възможности на студентите, е NUT. Азиатското висше 
учебно заведение е водещо в изследванията и иновации-
те в науката и технологиите в Азия.

Място Място 
в света Университет Държава

1. =4
Nanyang 
Technological 
University

Сингапур

2. 9 National University of 
Singapore (NUS) Сингапур

3. 10 Tsinghua University Китай

4. 16
KAIST - Korea Ad-
vanced Institute of 
Science & Technology

Южна 
Корея

5. =20
The Hong Kong Uni-
versity of Science and 
Technology

Хонконг

Източник: QS World University Rankings by Subject 2021

Място Университет Държава

1. National University of 
Singapore (NUS) Сингапур

2. Peking University Китай

=3. Nanyang Technological 
University Сингапур

=3. The University of Hong Kong Хонконг

5. Tsinghua University Китай

6. Zhejiang University Китай

7. Fudan University Китай

8. Universiti Malaya (UM) Малайзия

9. Тhe Hong Kong University of 
Science and Technology Хонконг

10. Shanghai Jiao Tong University Китай
Източник: QS Asia University Rankings 2022

Класацията за поредна година оглавява National 
University of Singapore (NUS) – университет, който предла-
га разнообразен спектър от курсове чрез своите мулти-
дисциплинарни и междуфакултетни академични програми. 

През отминалата 2021 година втората позиция беше 
за Tsinghua University, но сега висшето учебно заведение е 
изместено на 5-о място от Peking University, който е заел 
2-ро място в класацията. 

Третото място се запазва от Nanyang Technological 
University в Сингапур, но тази година дели позицията си с 
The University of Hong Kong. Двете висши учебни заведения 
споделят общ резултат 98.7.

За разлика от 2021 г., през 2022г. Zhejiang University вече 
не е на 5-о място, а на 6-о, тъй като е изместен от 
Tsinghua University. Двата университета се намират в Ки-
тай и предлагат широк спектър от образователни въз-
можности за всеки студент. Fudan University пада на 7-мо 
място, след като до миналата година заема 6-о място в 
класацията.

За поредна година последните три места заемат 
Universiti Malaya (UM), The Hong Kong University of Science and 
Technology и Shanghai Jiao Tong University като само два от 
тях разменят позициите си на 8-мо и 9-то място. Тази 
година Universiti Malaya (UM) се качва на 8-мо място, The 
Hong Kong University of Science and Technology застава на 
9-то и Shanghai Jiao Tong University е на 10-о място.

Най-добрите азиатски университети в света 
Азия е завладяваща и динамична - от култури, исто-

рия и политика - до религия, пол и околна среда, и това са 
само част от причините, заради които азиатските уни-
верситети са предпочитани от студентите. Напосле-
дък азиатските университети се изкачват в най-добри-
те световни класации. Една от многото причини е 
например, че едни от най-големите предприятия в све-
та са базирани в азиатските страни. Международните 
таланти, завършили тези институции, са търсени от 
работодатели по цял свят. Университетите в Азия се 
класират на едни от най-високите нива по отношение 
на репутацията на работодателя. 

Тазгодишната класация за най-добри университети в 
света на QS World University Rankings включва 1300 висши 



Социални науки и управление - счетоводство и финан-
си, антропология, бизнес и мениджмънт проучвания, ко-
муникации и медийни изследвания, икономика, право, со-
циология, хотелиерство и други.

Факултетът по социални науки на Университета на 
Хонконг е създаден още през 1967г. В азиатските уни-
верситети студентите ще се научат да мислят кри-
тично, самостоятелно, да станат по-ефективни във 
връзките си с другите и да разберат своите уникални 
роли и отговорности в сложно и постоянно променящо 
се общество.

Място Място в 
света

Университети в 
Азия

Държава

1. 9 National University 
of Singapore 
(NUS)

Синга-
пур

2. 17 Nanyang 
Technological 
University

Синга-
пур

3. 21 Peking University Китай

4. 26 The University of 
Hong Kong

Хонконг

5. 27 Tsinghua 
University

Китай

Източник: QS World University Rankings by Subject 2021

Изкуства и хуманитарни науки – история, философия, 
езици, теология, дизайн, лингвистика и други.

Япония например е добър избор, ако се чудите къде да 
изучавате изкуства. Не е тайна, че японският дизайн – 
включващ архитектура, мода и, разбира се, графичен ди-
зайн – е известен в цял свят. Японският графичен ди-
зайн е изключително разнообразна комбинация от раз-
лични стилове, подходи и методологии.

Място Място 
в света

Университети в 
Азия

Държава

1. 15 National University 
of Singapore 
(NUS)

Сингапур

2. 22 The University of 
Tokyo

Япония

3. 27 The University of 
Hong Kong

Хонконг

4. =36 Peking University Китай

5. 38 Seoul National 
University

Южна 
Корея

Източник: QS World University Rankings by Subject 2021

Медицина - включва анатомия и физиология, биологич-
ни науки, стоматология, фармация и фармакология, ве-
теринарна медицина и други.

Обучението по медицина в азиатските държави е на 
високо ниво. На първо място в класацията виждаме NUS, 
който днес предлага широка гама от дисциплини, но 
първоначално университетът е създаден като меди-
цинско училище.

Място Място в 
света

 Университет Държава

1. 27 National University 
of Singapore 
(NUS)

Сингапур

2. 28 Seoul National 
University

Южна 
Корея

3. 33 The University of 
Tokyo

Япония

4. =55 The University of 
Hong Kong

Хонконг

5. =62 Peking University Китай

Източник: QS World University Rankings by Subject 2021

Природни науки – химия, география, геология, геофизи-
ка, математика, физика и астрономия, както и други.

Япония е център на научни и технологични иновации, 
както и на авангардни изследователски открития в 
биомедицината. Броят на студентите, които могат да 
се похвалят с научни постижения, не е никак малък!

Място Място 
в света

Университети в 
Азия

Държава

1. 12 National University 
of Singapore 
(NUS)

Сингапур

2. 13 The University of 
Tokyo

Япония

3. 14 Nanyang 
Technological 
University

Сингапур

4. =15 Tsinghua 
University

Китай

5. 17 Peking University Китай

Източник: QS World University Rankings by Subject 2021

Не е тайна, че японският 
дизайн – включващ 

архитектура, мода и, разбира 
се, графичен дизайн – е 

известен в цял свят
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П
рез 2020 година бяха оповестени ре-
зултатите от модул „Финансова 
грамотност“ на Международната 
програма за оценяване на учениците 
PISA 2018. Проучването се провежда 
за трети път, като България за пър-
ви път участва в него. Резултатите 
от проведеното мащабно проучване, 

в което са включени 20 държави, сочи че нивото на фи-
нансови познания и грамотност в България е на последни 
нива (на 16-о място), като след нас са Бразилия, Перу, Гру-
зия и Индонезия.

Какво представлява финансовата грамотност
В PISA 2018 финансовата грамотност се дефинира 

като познаване и разбиране на финансови концепции и 
свързаните с тях рискове, уменията, мотивацията и 
увереността да се прилага това знание и разбиране при 
вземането на ефективни решения в контекста на широк 
спектър от финансови концепции, с цел подобряване на 
финансовото благосъстояние на отделни хора и на об-
ществото като цяло, както и осигуряване на активно 
участие в икономическия живот.

Финансовата грамотност представлява изграждане 
на правилно отношение към парите, т.е. не трябва да 
съществува табута към парите, че те са вредни. Трябва 
да научим децата от малки, че парите са само средство 
и не носят някаква положителна или негативна енергия. 
Освен правилно отношение към парите, трябва да съ-
ществуват и базови познания за основните финансови 
понятия, като например: спестявания, бюджетиране, 
инвестиране (как да инвестирам, защо да инвестирам, 
отношение към риска), застраховане и др. Важно е, освен 
да се получават знания е и това впоследствие да се 
практикуват.

Съществуват няколко концепции и навика, които 
трябва да се създадат. Единият навик е да се спестяват 
част от доходите и другият навик е да се създаде бю-
джет и план за харчовете, които ще правим, както и да 

печелим повече пари и да инвестираме. Тези навици се 
придобиват и изграждат с времето. Проучванията со-
чат, че по-финансово грамотните деца са и по-дисцип-
линирани и отговорни. Изгражандето на навици, свърза-
ни с парите води до изграждане и на други полезни 
личностни навици. Изграждането на навици при децата 
е много по-лесно, отколкото изграждането на такива 
във възрастен и вече изграден човек. 

Трябва ли обучението по финансова грамотност да 
бъде задължителен предмет в училищата?

С цел изследване нагласите на потребителите, орга-
низирахме анкета в социалните мрежи, в която за ден се 
включиха 120 човека. Според резултатите от нея 80% 
от анкетираните считат, че трябва задължително да 
се преподава финансова грамотност в училищата.

Съществува ли връзка между нивото на финансова 
грамотност и социално-икономическия статус на 
семейството

По данни от доклад на PISA във всички държави/регио-
ни, участващи в оценяването на финансовата грамот-
ност в PISA 2018, учениците с благоприятен социал-
но-икономически статус са се представили значително 
по-добре от тези с непривилегирован социално-иконо-
мически статус. 

Изследване на Кеймбриджкия университет пък показ-
ва, че финансовите навици на детето се формират до 
7-мата година. Моментът, в който малчуганът Ви осъз-
нае, че стотинката не е нещо което се слага в устата, е 
правилният да започнем да учим децата си какво пред-
ставляват парите и за какво се използват.

Финансова грамотност за  
подрастващи – важна е!
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кан ми помогна да запълня  
пропуски в знанията си  
и успешно да се подготвя за  
интервюта и за стартиране на кариерата си

Ива, разкажи ни как избра университета и специалността, в 
които да следваш и повече за твоя път във висшето образова-
ние?

Здравейте! След завършване на гимназия в 30 СОУ „Братя Миладинови“ в 
София, записах икономика в УНСС. След като се преместих в САЩ, записах 
комуникации в  двугодишния колеж Borough of Manhattan Community College 
към CUNY и продължих бакалавърската си степен в Ню Йоркския Универси-
тет, който завърших през 2020 г.   

Успехът ми в двугодишния колеж ми отвори възможност да кандидат-
ствам за стипендия в частния Ню Йоркски Университет (NYU), където из-
брах да продължа специалността си в програмата „Медии, Култура и Кому-
никация“ на училището NYU Steihardt School of Culture, Education, and Human 
Development. След като се установих в програмата си и се адаптирах в но-
вия университет, проучих възможности за под специалност в програмиране 
и класове в бизнес училището NYU Stern School of Business към същия универ-
ситет. Имайки три семестъра до завършването си, реших изцяло да се фо-
кусирам на технически умения и записах класове по уеб апликации, програми-
ране, база данни, както и отделни от програмата ми класове по data science, 
който продължих до завършването ми. Така успях да структурирам персо-
нализирана програма в рамките на специалността ми. 

Как избра професионалната си кариера и как повлия изборът на 
университет върху настоящата ти кариера?

Нямах ясна насока за избор на кариера до последната ми година в универ-
ситета. Това се случи постепенно, следвайки любопитството си и избирай-
ки специалност по Комуникации. Изобилието от избираеми предмети и след 
учебни занятия в клубове на университета ми позволи да разширя кръгозора 

Кан Академия 
предлага 

подготовка не 
само по Стем 

предмети, но и по 
повечето учебни 
предмети, които 
се преподават в 

българските 
училища и в САЩ
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Ива Порфирова работи в една от бизнес сферите на бъдещето - 
анализ на данни. В свободното си време помага на екипа, локализиращ безплат-
ната учебна платформа Кан Академия на български, и пътува. Завършила е спе-
циалност „Медии, Култура и Комуникация“ в Нюйоркския университет (NYU) в 
САЩ, с подспециалност „Уеб програмиране“, с интензивна курсова работа в 
data science.
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Знаем, че ти също така в сво-
бодното си време помагаш на 
екипа на „Образование без ра-
ници“, локализиращ безплат-
ната учебна платформа Кан 
Академия на български. Защо 
реши да им помагаш и как го 
правиш?

Много от човешкото знание е 
достъпно онлайн, но в много случаи 
е разпръснато по различни плат-
форми и сайтове. Затова в някои 
случаи са нужни допълнителни уси-
лия учебният материал да се орга-
низира във форма, която е ефек-
тивна и приятна за употреба. Така 
материалът е във формат, който е 
подреден и готов за приложение.

Менторът ми Даниел Чолаков, 
който е в екипа на Кан Академия 
България и „Данни за Добро“ ме за-
позна с платформата на Кан Акаде-
мия през 2020, когато се подготвях 
за интервюта в сферата, в която 
работя сега. Бакалавърската ми 
степен не задължава интензивна 
подготовка по статистика и веро-
ятности, които са в основата на 
това, с което се занимавам. Курсът, 
който Даниел препоръча в Кан ми 
помогна да запълня пропуски в зна-
нията си и успешно да се подготвя 
за интервюта и за стартиране на 
кариерата си. 

Увереността и подготовката, 
която придобих за порция от вре-
мето, което други курсове и учебни 
методи биха отнели е причината 
да съм част от екипа на „Данни за 
Добро,“ подпомагащ дейността на 
„Образование без раници.“ Кан Ака-
демия предлага подготовка не само 
по Стем предмети, но и по повече-
то учебни предмети, които се пре-
подават в българските училища и в 
САЩ. Осъзнавайки способностите 
на платформата, предложих време-
то и помощта си с проучване и ана-
лиз на данни от образованието в 
България. Това помага да се приложи 
Кан Академия в повече български 
училища с фокус на персонализирана 
подготовка на гимназисти, желае-
щи да кандидатстват в България, 
Европа и САЩ.

Работиш в една от бизнес 
сферите на бъдещето - ана-
лиз на данни? Кажи ни повече 
- защо анализът на данни ще 
има все по-важна роля в бъде-
ще?

Анализът на данни и data science 
са най-горещите професионални 
сфери в момента. Днес световните 

си към възможности извън сферата 
на медии и комуникации.

Докато учих в двугодишния уни-
верситет, кандидатствах за стар-
тъп акселератор и разбрах за хака-
тона, който се предлагаше от 
същата организация през следва-
щия уикенд. Включих се без да имам 
никакъв опит с програмиране. Така 
разбрах силата и цената на програ-
мирането и избрах технологиите 
като бъдеща кариера. 

Завършвайки двугодишния уни-
верситет, спечелих пълна стипен-
дия за държавните CUNY универси-
тети в Ню Йорк. Моят академичен 
консултант ме насочи към възмож-
ността да кандидатствам за сти-
пендия за трансферирани ученици в 
частният NYU в същата медийна 
програма. Стипендията не беше 
пълна, но като частен универси-
тет предлагаше изобилие от ре-
сурси и избираеми предмети, както 
и глобална социална мрежа, които 
акселерираха личната и академич-
ната ми подготовка. Тези фактори 

допринесоха за насоката ми в се-
гашната кариера и успеха ми в тър-
сене на работа. Съчетавайки науче-
ното в университета, аз работя в 
най-голямата телевизионна компа-
ния, с анализ на данни от уеб и мо-
билни апликации.

Как се готви за кандидат-
стването в университета? 

Тъй като трансферирах бакала-
върската си степен от България, 
SAT не беше изискване при записва-
нето ми в двугодишния колеж. 
Вместо това, се явих на отделни 
изпити по английски и математика, 
което помогна на администрация-
та да определи нивото ми на под-
готовка за висше обучение. По вре-
мето, когато кандидатствах 
курсовете по SAT навсякъде бяха 
платени, за разлика от сега в Khan 
Academy и Кан Академия за Бълга-
рия*. Ако тогава имах достъп до 
тези платформи, би спестило вре-
ме и поне един семестър платено 
обучение в университета.

Днес световните 
лидери и 

компании се 
допитват до 

данни както за 
описване на 

успеха на 
бизнеса им, така 

и за 
структуриране на 
бъдеща бизнес 

стратегия



лидери и компании се допитват до 
данни както за описване на успеха 
на бизнеса им, така и за структури-
ране на бъдеща бизнес стратегия-
та. Ролята на тези сфери се разши-
рява всеки ден като постепенно 
обхваща не само глобалните техно-
логии, държавни и правителствени 
сфери, но и локални бизнеси, които 
модернизират и автоматизират 
решенията си. Анализът на данни 
позволява да открием мотиви и 
тенденции в поведението на ана-
лизирания материал, което ни по-
мага да го разберем по-добре и да 
вземем решение за действия. Това 
включва няколко стъпки: дефинира-
не на проблем, събиране, разчитане, 
форматиране, анализ на данните, 
интерпретиране и представяне на 
откритията от анализа. Тази сфера 
ще има все по-важна и голяма роля 
занапред. 

Какво най-много ти харесва в 
твоята работа?

Харесвам работата си, защото 
непрекъснато научавам нови и ин-
тересни неща, работя по създава-
нето на важни и комплексни реше-
ния в екип от успешни и амбициозни 
хора. Много решения изискват 
творческа мисъл и стратегия, кое-
то в близкото минало беше лими-
тирано само до високите лидерски 
позиции в една компания. Днес 
най-успешните екипи работят в 
симбиоза и синхрон за да намират 
най-ефикасните решения на ком-
плексни проблеми. Щастлива съм, че 
научавам и прилагам умения, които 
ми служат както в професионално-
то, така и в личното ми развитие. 
Пример за това са структурирано 
мислене и разрешаване на проблеми, 
както и прилагане на технически 
умения които ми осигуряват ус-
пешно бъдеще в сферата на техно-
логиите.

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

Учебната платформа Кан Академия вече помага на над 107 хиляди потре-
бители в България – ученици, учители, родители – напълно безплатно. По 
света ползвателите са над 102 милиона. Платформата е най-мащабната в 
света безплатна общообразователна платформа. Този прионерски и напълно 
безплатен продукт съществува с конкретна мисия: Да предостави качест-
вено образование на световно ниво – на всеки, навсякъде. Фокусът на Кан 
Академия 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 „истински пионер на образование-
то“.

Над българската версия на Кан Академия работи сдружение „Образование 
без раници“. Организацията работи усилено от 2015 г. насам, за да има без-
платни и световно известни образователни онлайн ресурси като Кан Ака-
демия на роден език. Сред другите дейности на „Образование без раници” са 
обучения на учители и училища за използване на дигитални инструменти, 
онлайн състезания за ученици по различни предмети, консултиране на МОН и 
институциите по теми на дигиталната трансформация. Повече на: https://
obr.education/

*Сдружение „Образование без раници” предлага безплатни уебинари за уче-
ници с Ива Порфирова. Уебинарите са на тема кариерна насока и развитие, 
избор на университет, защо да изберем кариера, която предлага високо лич-
ностно и професионално развитие, и как да учим самостоятелно, вкл. да при-
добиваме технически умения.

Ива ще разкаже и за нейния опит с Кан Академия, най-голямата 
безплатна образователна платформа, и как „всеки може да нау-
чи всичко“, при това безплатно.

Още за Ива в LinkedIn, социалната мрежа за професионалисти и обмен в 
бизнес средите.
Продължителност на уебинара: 40 минути, онлайн в Google Meet. Срещата е 
възможно да бъде удължена до 60 минути, ако има повече въпроси от учас-
тниците.
Интервали, в които може да се проведе среща с гимназисти от вашето учи-
лище: От понеделник до петък между 16.00 и 17.00 часа.
Програма: Уводни думи от учителя. Кратко представяне на „Образование 
без раници”. Лично представяне и мотивация на Ива. Разговор по горе-пред-
ставените теми.
Можете да заявите среща тук: https://obr.education/bezplatni-uebinari-za-
uchenitsi/

Днес най-успешните 
екипи работят в 

симбиоза и синхрон, 
за да намират най-

ефикасните решения 
на комплексни 

проблеми

ин
те

рв
ю

18





ст
уд

ен
тс

ки
 ж

ив
от

20

сп
ец

иа
лн

ос
т 

на
 ф

ок
ус

20

Какво се изучава
Програмите, обхващащи кино-

то и телевизията, комбинират 
академичната подготовка и раз-
виването на практически умения, 
свързани със създаването на краен 
продукт. Фокусът върху разбира-
нето на индустрията, управление-
то и координирането на различни 
събития също са част от учебния 
процес в повечето университети. 
Това дава възможност на студен-
тите да разширят своите креа-
тивни познания и умения. Сред ос-
новните модули, през които 
студентите преминават, са: Фил-
мови жанрове, Естетика на кино-
то, История на киното и телеви-
зията, Световно кино, Европейско 
кино, Синематография, Креативно 
писане. Програмите често включ-
ват и медийни курсове като: Жур-
налистика, Телевизионно програ-
миране, Радио жанрове, Медии, 
Реклама. Често се изучават и спе-
цифизни модули – Операторско 
майсторство, Режисура, Писане на 
сценарий. В повечето чуждестран-
ни университети в програмите 
Кино и телевизия са включени и 
предмети, които не са пряко свър-
зани с филмовата сфера: от теа-
тър и литература до психология и 
бизнес.

С
пециалността, свързана с изучаването на кино, 
филмово изкуство и телевизия, в чужбина се изуча-
ва най-често като т.нар. Film Studies или Film and 
Television Studies – Кино и Телевизия. Името може да 
варира, но в най-общи рамки направлението е 

свързано с изследването на филмовата продукция като част 
от медиите и форма на изкуството. В основата стои анали-
за, създаването и режисурата на един филмов или телевизио-
нен продкут. Но целта на специалността не е да подготви 
единствено режисьори и филмови критици. Програмите по-
магат на студентите да развият ценни аналитичи качества. 
Те се учат да разбират социалните структури и културните 
влияния, които изграждат обществото и неговите нужди, 
пряко отражение на които са киното и телевизията. Програ-
мата в чужбина е създадена така, че студентите имат сво-
бодата да специализират в различни направления. Продължи-
телността на обучението в бакалавърски програми е 3 или 4 
години, а магистратурите са 1 или 2 години.

Кино 

и телевизия
материал на Борислав Борисов
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Кино и телевизия в България
Място Университет Град

1.

Национална академия за 
театрално и филмово 
изкуство  
„Кръстьо Сарафов"

София

2. Нов български универси-
тет София

3.
Югозападен университет 
„Неофит Рилски" 

Благоевград

4.
Пловдивски университет 
„Паисий Хилендарски"

Пловдив,  
Смолян,  
Кърджали

5. Театрален колеж „Любен 
Гройс" - София София

Източник: Рейтингова система на висшите училища 2021

НацИоНалНа акадеМИя за театралНо И фИлМо-
во ИзкуСтво „кръСтьо Сарафов" – фИлМова И 
телевИзИоННа режИСура

Целта на обучението е да подготви режисьори и 
асистент-режисьори за всички жанрове на аудиовизия-
та. След интердисциплинарното обучение в първи 
курс, приоритетите се фокусират върху режисурата 
на в документален и игрален филм, телевизионна ре-
клама и музикални клипове, телевизионни риалити фор-
мати и студийни програми, и др.

Специализираната подготовка се фокусира в модули, 
посветени на режисура на игрална новела, режисура на 
документален филм, режисура на ТВ адаптация, режису-
ра на музикален клип, драматургия на трилър, драма-
тургия на документален филм, теория на филмовата 
адаптация, визуални ефекти, кастинг, работа с актьо-
ра, режисура на бой и каскади, екранна музика и др.

Нов БълГарСкИ уНИверСИтет
Обучението в програмата през първите две години 

обхваща: общо образование; обучение по основни науч-
ни направления в двусеместриални курсове. През тре-
тата и четвъртата година обучението се организира 
в специализирани курсове към програмата и извънауди-
торни учебни форми. През четвъртата година про-
грамата предлага три специализации, които водят до 
професионална квалификация.

ЮГозаПадеН уНИверСИтет - „телевИзИоННо, те-
атралНо И кИНоИзкуСтво"

Катедра Телевизионно, театрално и киноизкуство 
е обединена през декември 2011 г. Катедрата е част 
от Факултета по изкуствата при ЮЗУ. Специално-
стите на ниво „бакалавър" са Филмова и ТВ режисура, 
Филмово и ТВ операторство, Филмов и ТВ монтаж, Ак-
тьорско майсторство. От 2019 година започва прием 
по нова специалност „Аудио-визуални изкуства и про-
дуцентство в развлекателните индустрии".

Университетът предлага и магистър по Филмова и 
ТВ режисура, Филмово и ТВ операторство, Филмов и 
ТВ монтаж, Театрална режисура, Актьор за кино и те-
левизия.

През 2019 година в катедрата са открити Филмо-
во и ТВ студио оборудвано с най-съвременна техника, 
театрална зала с 180 места , камерна зала, зала за ре-
петиции.
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Кино и телевизия по света
Най-добрите университети в областта на филмовите 

и телевизионни изкуства се намират в САЩ , Великобри-
тания, Италия, Германия. В Холивуд са едни се намират 
едни от най-престижните висши учебни заведения, спе-
циализирани в изучаването на кино изкуство: American Film 
Institute, Los Angeles Film School, USC School of Cinematic Arts. 
В тези университети тясната връзка с най-развитата 
филмова индустрия е основното им предимство, но за него 
студентите трябва да са подготвени със значително фи-
нансиране, което да покрие висоите такси в порядъка на 
30 до 80 000 долара на година.

И тъй като е много трудно да се открие класация на 
Film and Television Studies особено за света глобално – при-
лагаме ви най-близката класация до това – Communication 
and Media Studies. Разбираме отлично, че тази класация е 
прекалено обща, но това е най-близката официална класа-
ция.

Място Университет Град

1. University of Amsterdam Нидерландия

2. University of Southern California САЩ

3. The London School of Economics 
and Political Science (LSE)

Великобри-
тания

4. University of Texas at Austin САЩ

5. Stanford University САЩ

6. Nanyang Technological 
University Сингапур

7. New York University (NYU) САЩ

8. University of Pennsylvania САЩ

9. University of Wisconsin-
Madison САЩ

10. University of California, 
Berkeley (UCB) САЩ

Източник: QS Ranking 2021

Най-добрите места за изучаване 
на филмово изкуство в САЩ

Най-добрите университети в областта на филмовите 
и телевизионни изкуства се намират в САЩ. В Холивуд са 
едни се намират едни от най-престижните висши учебни 
заведения, специализирани в изучаването на кино изкуство: 
American Film Institute, Los Angeles Film School, USC School of 
Cinematic Arts. В тези университети тясната връзка с 
най-развитата филмова индустрия е основното им пре-
димство, но за него студентите трябва да са подготвени 
със значително финансиране, което да покрие висоите 
такси в порядъка на 30 до 80 000 долара на година.
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AmericAn Film institute (AFi)
Това място е може би едно от най-известните 

филмови училища в Лос Анджелис, ако не и в целия сят. 
То е домакин на фестивали и звездни събития през ця-
лата година.

Институтът дава възможност на студентите да 
продуцират до четири лични филма по време на обу-
чението си и да получват съвети от гостуващи екс-
перти, като популярни режисьори, като Стив Макку-
ин, например, които са с 27 номинации за „Еми“. 

Таксите за обучение са 57 340 долара за 1-вата го-
дина и по 59 348 долара за втората и нататък.

cAlArts
Училището за филми и видео, замислено от Уолт 

Дисни през далечната 1966-та година е друго прес-
тижно учебно заведение в Лос Анджелис. То е място-
то, на което едни от най-популярните аниматори и 
режисьори в света стартират своята кариера.

Едни от най-добрите аниматори на Уолт Дисни са 
учили и учат в училището.

Таксите за обучения на студенти са почти 50 000 
долара на година.

los Angeles Film school
Разположен по средата на Холивуд на булевард 

Сънсет, лесно може да откриете филмовото училище 
за начинаещи холивудски режисьори. Предлага бакала-
върски програми във всички области на филмовото 
изкуство, но има и цяло звукозаписно училище към 
него. Не е тайна, че в тази страда Елвис Пресли и The 
Rolling Stones са записвали някога своята музика.

Таксите за обучение са 40 000 долара за местни 
студенти и 53 000 долара за международни.

KAnbAr institute oF Film & television, nYu
Като излезем извън Лос Анджелис, можем да вклю-

чим и нюйорското учебно заведение. Разположено е в 
центъра на мегаполиса и може да се похвали със све-
товноизвестни възпитаници, като Мартин Скорсезе 
например, както и със създаделя на американския те-
левизионен серила Breaking Bad – Винс Гилиган.

Интересното е, че учебното заведение има кампус 
и със Сингапур.

Таксите за обучение са почти 30 000 долара за 
всички студенти.

usc school oF cinemAtic Arts
Училището за кинематографски изкуства на Уни-

верситета на Южна Калифорния е място, където са 
започнали много от най-известните холивудски ре-
жисьори. Получавайки милиони долара подкрепа всяка 
година от хора като Джордж Лукас, учебното заведе-
ние предлага различни съоръжения от световна класа, 
като IMAX театър и изследователска лаборатория.

Възпитаници са Джъд Апатоу – комедиен писател 
и продуцент, както и Кевин Фейги – президент на 
Marvel Studios.

Таксите за обучение са почти 55 000 долара на го-
дина.

Най-добрите места за изучаване 
на филмово изкуство в Европа
london Film school

Лондонското филмово изкуство е за хора, които 
искат да получат магистратура или докторантура в 
едно от най-реномираните филмови училища в Евро-
па, намиращо се в централен Лондон. Създадено е пре-
ди повече от 50 години и се фокусира върху изгражда-
нето на умения в продуцентството. Училището има 
само 220 студенти, но определено си заслужава.

Таксите за обучение са 80 000 долара за двуго-
дишна програма.

nAtionAl Film And television school (nFts)
Често възхвалявано като най-доброто филмово 

училище в цяла Великобритания, то е скрито в севе-
розападен Лондон. То е единственото учебно заведе-
ние със собствени филмови и телевизионни студия и 
предлага 17 магистърски програми и редица сертифи-
кати.

Таксата за обучение е в зависимост от магистър-
ската програма, но около 20 000 долара средно.

AcAdemY oF PerForming Arts’ Film And tv 
school (FAmu)

Училището е създадено през далечната 1946-та 
година и е фокусирано върху сценичните изкуства. 
Води се за една от най-старите и престижни филмо-
ви академии в света. Милош Форман – режисьорът на 
„Полед над кулувиче гнездо“, е учил там. Предлагат се 
програми, както на чешки, така и на английски език.

Таксите за обучение са 22 000 долара.

lA Fémis
Разположено в Париж на мястото на старите 

студия Pathe, където се казва, че братята Люмиер са 
изобретили филмовото производство, учебното за-
ведение се счита за едно от най-добрите филмови 
училища във Франция и не само. Предлагат се програ-
ми освен на френски, и на английски, като има обмен с 
CalArts. Има около 200 студенти.

Таксите за обучения са 500 долара за местни сту-
денти и 13 000 долара за международни.

lodz Film school
Полското национално училище за филми, телевизия 

и театър е друга добра филмова академия в Европа. 
Полската киноиндустрия дължи много на това учебно 
заведение. Предлагат се пълен спектър от редовни и 
задочни програми.

Таксите за обучение са различни според програма-
та, но горе-долу около 12 000 долара на година.
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Ники Илиев:  
Продадохме филма „Завръщане“  
на Netflix и HBO

Ники Илиев е актьор, сценарист и режисьор. През годи-
ните е заснел редица филми, сред които „Чужденецът“, „живи 
легенти“, „Нокаут“ и „завръщане“. Наскоро в кината излезе и 
последният му филм – „завръщане 2“. 

Здравей, Ники. Коя е по-трудната работа – да бъдеш актьор или ре-
жисьор?
Важни са качествата на човек, но според мен да бъдеш режисьор е 
по-сложно, защото носиш отговорност за всички аспекти на една 
продукция. Не случайно казват, един филм на…

Същевременно с това трябва да си добър организатор, да комуники-
раш добре с хората и стоиш най-дълго време на снимки. Разбира се, 
има много трудни роли, и актьорската професия също може да бъде 
сложна, но не е толкова комплексна.

Извън това, че ти си и актьор, и режисьор, ти си и продуцент. Лесно 
ли се прави филм в България?
Прави се много трудно. Аз правя частни филми, което е още по-труд-
но. Всеки филм отнема около две години работа, като близо половина-
та от това време минава в търсене на партньори и средства. След 
това има и риск филмът да не се получи. Пазарът ни е малък и нямаме 
ясен бизнес модел, който да работи. Но ние се научихме да се адапти-
раме и сега не се оплаквам. Даже се радвам, защото когато е било мно-
го трудно и нещата след това се получат, се чувстваш много удо-
влетворен.

интервю на Борислав Борисов

Малко по малко 
промених начина 
си на мислене и 
след това стана 
като тренировка 

на тялото си. 
Само че е 

тренировка на 
мозъка. 

Възприятието е 
най–важно.
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Ники Илиев:  
Продадохме филма „Завръщане“  
на Netflix и HBO

Аз правя частни 
филми, което е още 

по-трудно. Всеки 
филм отнема около 
две години работа, 

като близо 
половината от това 

време минава в 
търсене на 

партньори и 
средства

Колко време отнема правенето на един филм? Готвиш се през цяло-
то това време за час и половина филм... И одобрението на хората. 
Не е ли голям залог?
Както казах, близо 2 години. Залогът е огромен. За това човек трябва 
да го прави, защото много обича киното, а не за пари и признание. Аз 
мисля, че за това го правя.

Завръщане 1 – снимахте почти в Пловдив. Продадохте филма на 
Нетфликс. Как го оценяваш като успех?
Беше и най-гледан БГ филма за 2019-та, продадохме го на NETFLIX, HBO, 
аз лично съм доволен. Но най-много се радвам, когато сме развълнували 
зрителите.

Наскоро излезе и втората част на „Завръщане“. По-добър ли е от 
първата част? С кое? Ще имаме ли трета част?
Аз не мога да кажа, но повечето хора казват, че е по-добър от първата 
част. Това е супер. Не съм мислил за трета част, но тези дни много ме 
питат за това. Ще видим.

Често се коментира, че актьорската професия в България не е добре 
платена. Кога ще се промени това?
Не знам. Мисля, че това бавно се подобрява. Но заплащането трябва да 
е реципрочно на пазара. Ако филмите, сериалите и представленията се 
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гледат и се харесват, това трябва да се отразява и на актьорите и на 
екипа. Ако човек си върши добре работата, то той трябва да бъде 
възнаграден. 

Какви качества трябва да притежава човек, за да се впусне в кино 
индустрията в България?
Да обича киното. И да е издръжлив. Да гони целта си всеки ден. Иначе 
няма да стане.

Имал ли си неуспехи преди да стигнеш дотук? Как успяваш да реаги-
раш на ситуациите?
Поех отговорност за грешките си и реших да ги поправя. Опитах се да 
приема трудностите като предизвикателства. В някои случаи успях.

Често споделяш, че слушаш мотивационни подкасти и четеш таки-
ва книги. Как се променя мисленето ти и кой е най-важният урок, 
който научи?
В началото не помагаха. Но малко по малко промених начина си на ми-
слене и след това стана като тренировка на тялото. Само че е трени-
ровка на мозъка. Въпприятието е най–важно.

Кой е любимият ти филм и защо?
Drive с Райън Гослинг. Не знам точно. Харесва ми атмосферата и пое-
тичността на фона на насилие.

Какво ще посъветваш всички младежи, които се колебаят дали да 
запишат „Кино и телевизия“ в университета?
Да преценят за кое ще съжаляват повече – за това, че са направили 
нещо не по най-добрия начин или това, че не са направили нищо?

Поех отговор-
ност за  

грешките си и 
реших да ги  

поправя. Опитах 
се да приема 
трудностите 

като предизви-
кателства.  

В някои случаи 
успях



ст
уд

ен
тс

ки
 ж

ив
от

САРА ДЖЕСИКА ПАРКЪР * СЕКСЪТ И ГРАДЪТ *  БЛАГА ДИМИТРОВА * НОРА НОВА *  МОМИЧЕТАТА ВЕК ПО-РАНО * ТОПМОДЕЛИТЕ ОТ 90-ТЕ

МИЛОШ БИКОВИЧ * РУМЕН РАЛЧЕВ И МАСОНИТЕ *  МАЕСТРО БОРИСЛАВ ИВАНОВ * ЗАД КУЛИСИТЕ НА SURVIVOR *  УКРАЙНА В БЪЛГАРИЯ

СЕКСЪТ И 
ЖЕНИТЕ НА 55

ÌÀÐÒÅÍÑÊÈßÒ      
BIOGRAPH ##126



И
кономиката на 
селското сто-
панство е при-
ложна област 
на икономика-
та, занимава-
ща се с опти-

мизиране на производството и 
разпространението на храни и 
продукти. Икономиката на сел-
ското стопанство започва като 
клон на икономиката, който спе-
циално се занимава с използване-
то на земята. Той се фокусира 
върху максимизиране на добива 
на реколтата, като същевре-
менно се поддържа добра почве-
на екосистема. Аграрната ико-
номиката днес включва различни 
приложни области, които значи-
телно се припокриват с конвен-
ционалната икономика. Иконо-
мистите в селското 
стопанство имат значителен 
принос в изследванията в облас-
тта на икономиката, икономе-
трията, икономиката на разви-
тието и икономиката на 
околната среда. Икономиката на 
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Аграрна  

икономика
материал на Борислав Борисов

селското стопанство оказва влия-
ние върху хранителната политика, 
селскостопанската политика и по-
литиката за околната среда. 
Като цяло може да се каже, че кога-
то голяма част от населението на 
една страна зависи от селското 
стопанство за препитанието си, 
средните доходи са ниски. Това не 
означава, че една страна е бедна, 
защото по-голямата част от на-
селението й се занимава със земе-
делие; по-близо до истината е да 
се каже, че тъй като една страна е 
бедна, повечето от нейните хора 
трябва да разчитат на селското 
стопанство за прехраната си. 
Изучаването на аграрни програми 
отново е популярно и има повише-
на нужда от специалисти в сфера-
та. Това е така, защото хората об-
ръщат повече внимание на това 
какви продукти купуват и консуми-
рат. Еко и органичната храна е но-
вата тенденция и клиентите за-
почнаха да избягват продукти, 
които съдържат ГМО (генетично 
модифицирани организми) или вред-
ни химикали.
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Аграрна  

икономика Топ 10 университета в Европа
Място в 
Европа

Място
в света Университет Град 

1. 3. Wageningen 
University

Нидерлан-
дия 

2. 18. University of 
Gottingen Германия

3. 27. University of Oxford Великобри-
тания 

4. 30. University of 
Copenhagen Дания

5. 32. University of 
Cambridge 

Великобри-
тания 

6. 35. Swedish University of 
Agricultural Sciences  Швеция

7. 36. University of Reading Великобри-
тания 

8. 39. Norwegian University 
of Life Sciences Норвегия

9. 41. Utrecht University Нидерлан-
дия 

10 45. Imperial College 
London 

Великобри-
тания 

Топ 5 университета в САЩ
Място 
в САЩ

Място в 
света Университет

1. 1. Iowa State University

2. 2. Cornell University

3. 4. Michigan State University 

4. 5. University of California - Berkeley

5. 6. University of Minnesota – Twin 
Cities

Какво се изучава:
 ■Основи на земеделието и механизацията 
 ■Екологични практики 
 ■Финанси и инвестиции на аграрния бизнес 
 ■Аграрен маркетинг
 ■Международен агробизнес
 ■Застраховане в агробизнеса
 ■Аграрно право 
 ■Ценообразуване в аграрния бизнес 
 ■Нетрадиционни дейнос-
ти в селското стопанство 

Аграрна икономика в България
Няколко са университетите в България, които 

предлагат изучаването на специалност Аграрна ико-
номика или Аграрен бизнес. Представяме ви повече 
информация за най-известните програми в България:

 ■ Икономически университет – варна
 ■ тракийски университет – Стара загора
 ■ аграрен университет – Пловдив 
 ■ Нов български университет (магистърска програма)
 ■ висше училище по агробизнес и развитие на региони-
те – филиал русе

 ■ Стопанска академия „димитър а. ценов“ – Свищов
 ■ университет за национално и световно стопанство

Продължителността на бакалавърското обуче-
нието по тази програма е 4 години редовна или за-
дочна форма, а за магистърска степен е 2 или 3 семес-
търа. Основната цел е след завършване, студентите 
да могат да бъдат активни участници в аграрния 
бизнес – търгуването на стоки, прилагане на марке-
тинг, управление и финансиране. Освен теоретична 
част, програмата включва и задължително практиче-
ско обучение. 

Изучаването на аграрни 
програми е популярно и има 

повишена нужда от 
специалисти
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Топ 5 университета в Азия
Място 
в Азия

Място 
в света Университет Държава

1. 20.
China Agricultural 
University

Китай

2. 22.
Nanjing Agricultural 
University 

Китай 

3. 46. Peking University Китай 

4. 47. Tsinghua University Китай 

5. 67 Northwest A&F University Китай 

Кандидатстване
В процеса на кандидатстване трябва да съберете 

необходимите документи за вашата кандидатура, 
които обикновено включват:

 ■ Копие на официални дипломи от предишни училища 
или университети

 ■ Копия от съответните списъци с оценки
 ■ Международно признат сертификат за владеене на 
чужд език (например IELTS или TOEFL)

 ■ Мотивационно писмо
 ■ Копие от акт за раждане
 ■ Копие на лична карта или паспорт
 ■ CV.

Въпреки че това са стандартни изисквания, винаги 
трябва да проверявате за процеса за кандидатства-
не на раздела на уебсайта на избраната от вас про-
грама за агробизнес; някои изисквания може да се раз-
личават в различните държави или от университет в 
университет.

Например, други възможни изисквания за прием мо-
гат да бъдат:

 ■ Предишен трудов опит
 ■ Препоръчителни писма от преподаватели, работо-
датели или и двете

 ■ Попълнен стандартен формуляр за кандидатстване.

След като покриете всичко, ще подадете заявле-
нието си директно през уебсайта на университета 
или чрез национална цифрова система за кандидат-
стване в университет.

Кариерно развитие 
Студентите, които завършват тази програма 

имат силен икономически и количествен опит, който 
им позволява да изследват различни възможности за 
професионална кариера в частния и публичния сектор, 
в страната и в международен план, или да преминат 
към по-висока степен на обучение.

Могат да обмислят позиции в:
 ■ правителствени ведомства и бюра
 ■ индустриални органи
 ■ агробизнес и първично производство
 ■ търговия със стоки
 ■ агробизнес банкиране, финанси и застраховане
 ■ инвестиционно банкиране.

Защо да учите аграрна  
икономика?
1. агробизнесът предлага стабилност и сигурност на 
работните места

Агробизнесът непрекъснато се развива и еволюира. 
Тъй като се внедряват нови технологии, методи и 
подходи, компаниите се нуждаят от информирани и 
надеждни хора, които могат да наблюдават бизнеса и 
процесите на вземане на решения.

Бъдещите завършили агробизнес ще придобият ос-
новни умения и знания, като например:

 ■ Наблюдаване на развитието на нови продукти и ус-
луги

 ■ Увеличаване на печалбите
 ■ Планиране и инвестиране
 ■ Работа с количествени и анализиращи инструменти
 ■ Решаване на сложни управленски и планови въпроси, 
свързани със селското стопанство

Както виждате, работата в тази област не е шега. 
Кариерите идват с големи отговорности и можете 
да гарантирате стабилност на работата си, като 
развиете необходимите умения, за да станете ценни 
и незаменими.
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Технологиите играят 
голяма роля в това 

продължаващо 
развитие на 
агробизнеса
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2. работите в агробизнеса са добре платени
Работодателите са готови да платят много пари на хора, които изди-

гат своя селскостопански или хранителен бизнес на следващото ниво. 

3. Подкрепете целта за устойчиво развитие „Нулев глад“.
Ако сте запознати с Целите на ООН за устойчиво развитие, знаете, че 
„Нулев глад“ е една от тях. Той има за цел да разреши проблеми като:

 ■ Загубена храна
 ■ Липса на подкрепа за местните фермери
 ■ Недохранване
 ■ Задоволяване на хранителните нужди на уязвимите общности.

Като специалист по агробизнес можете да работите за някоя от не-
правителствените организации или други институции, които се стре-
мят да разрешат проблеми, свързани с достъпа и разпределението на 
хранителните доставки.

Вече има положителни инициативи, които дават правилния пример. На-
пример Франция е първата страна, която не позволява на супермаркети-
те да изхвърлят неизползвана храна. По закон френските супермаркети 
трябва да даряват храна, която не се продава, преди да е остаряла. В 
противен случай ги чакат значителни глоби.

Можете да работите по подобни политики и да помагате на организа-
ции и програми, които се занимават с проблеми и неравенства, свързани с 
храните.

4. Можете да станете земеделски предприемач
Тъй като степента по агробизнес се доближава до всички бизнес аспе-

кти на селското стопанство, лесно е да видите как можете да използва-
те тези знания, за да създадете своя собствена стартираща или еколо-
гична ферма.

В Европейския съюз (ЕС) дори можете да получите достъп до средства, 
отпуснати за този тип проекти. Други стимули и форми на финансова 
помощ идват от големи вериги супермаркети, които са готови да инвес-
тират във фермери, отглеждащи био култури.

5. работете с най-новите технологични разработки в селското стопан-
ство

В началото може да не е очевидно, но не забравяйте, че селското сто-
панство, както всяка друга индустрия, непрекъснато се развива. И тех-
нологиите играят голяма роля в това продължаващо развитие. Много 
компании вече работят върху системи и машини, които могат да рево-
люционизират начина, по който отглеждаме храната си:

 ■ Земеделски дронове
 ■ Автономни трактори
 ■ Роботизирани комбайни
 ■ Автоматични роботи за поливане и засяване.

Ако сте запалени по селското стопанство, но и технологичен маниак, 
какво би могло да бъде по-добро от внедряването, тестването и оцен-
ката на най-новите селскостопански технологии и джаджи?

Агробизнесът 
непрекъснато се 

развива и еволюира
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Нанотехнологии
една от най-вълнуващите и бързо 
развиващи се области на науката  
материал на Гергана Петкова

И
ма много и различни видове технологии, и всяка една технология има уникални функции, които целят да 
направят определени процеси по-ефективни. Технологията е прилагането на научното познание към 
практическите цели на човешкия живот. Изработени преди близо два милиона години, каменните ин-
струменти са едни от първите известни технологични изобретения. Бравите на вратите, подовите 
панели и мебелите са технологии, които сега приемаме за даденост и които ни изглеждат по-малко 
впечатляващи от компютрите или самоуправляващите се автомобили.

Днес би било трудно да си представим света без технологиите, които с течение на времето са засегнали много 
аспекти от живота. Най-мощното въздействие е, че технологиите дават ново измерение на развитието на све-
та. Благодарение например на информационните технологии, се променят начините, по които хората общуват 
помежду си, а заради биотехнологиите е наличен напредъкът на здравеопазването. 
Човечеството несъмнено е придобило много ползи, благодарение на технологиите. Най-различни материали могат 
ефективно да бъдат направени по-здрави, по-леки, по-издръжливи, по-добри електрически проводници, наред с 
много други характеристики. Например съществуват водоустойчиви дрехи, върху които, ако разлеете дадена 
течност, тя няма да остави петно, а ще образува малки мъниста – мъниста, които просто се търкалят върху тъ-
канта, вместо да се абсорбират – всичко това е благодарение на нанотехнологиите. Наночастиците се използват 
за различни цели. Те се намират в слънцезащитния продукт, който всеки човек използва, за да предпази кожата си 
от жаркото слънце. Използват се и при създаването на по-добри диагностични машини. Нанотехнологиите при-
тежават огромен потенциал за подобряване на нашия живот и стават все по-съществена част от нашето еже-
дневие.
 



Нанотехнологиите 
притежават огромен 

потенциал за подобряване 
на нашия живот и стават все 

по-съществена част от 
нашето ежедневие

Малко повече за нанотехнологиите 
Историята е показала, че човешките мечти и въоб-

ражение могат да породят нова наука и технологии.  В 
света съществуват много естествени наноматериа-
ли, които могат да бъдат открити навсякъде. Благо-
дарение обаче на смелите идеи на бащата на нанотех-
нологиите и лауреат на Нобелова награда за физика за 
1965 г. - Ричард Файнман, в днешно време учените мо-
гат сами да създават наноструктури чрез пренареж-
дане на атомите на обект. Учените могат да напра-
вят нов наноматериал с нови свойства, например 
материалът може да стане по-силен или с различен 
цвят. По време на срещата на Американското обще-
ство по физика в Калифорнийския институт по техно-
логия (CalTech) на 29 декември 1959 г., Фейнман описва 
процес, в който учени ще могат да манипулират и кон-
тролират индивидуалните атоми и молекули. 

Нанотехнологиите по същество означават кон-
тролиране на материята в малък мащаб, на атомно и 
молекулярно ниво. Нанотехнологиите боравят с мате-
риали, които са с размери от порядъка на нанометри, 
приблизително между 1 и 100 nm (нано означава една 
милиардна част, 1 nm е равен на една милиардна част 
от метъра). Нанотехнологиите са много подходящи за 
енергийната индустрия и могат да ни помогнат да се 
възползваме по-добре от алтернативните енергийни 
източници. Тези технологии могат както да помогнат 
за почистването на околната среда, така и да разре-
шат много здравни проблеми.

Университети и специализация
Нанотехнологията се използва за производството 

на различни продукти чрез манипулиране и използване 
на наномащабни обекти, докато нанонауката включва 
изследване на поведението на наномащабните мате-
риали и различни въпроси, свързани с тях, и по този на-
чин дава управляващите закони и теоретични обясне-
ния. В момента има над 280 различни курсове и 
университетски програми в областите на нанотехно-
логиите и нанонауката, предлагани по целия свят. За-
ради мултидисциплинарния си характер нанотехноло-
гията се предлага по-често като магистърска 
програма или специализация. Областта на нанотехно-
логиите може да бъде изучавана като специализация в 
широк спектър от образователни предмети, включи-
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телно материалознание, биология, инженерство, химия, 
електротехника, наука за околната среда и физика. 

Едни от най-добрите световни университети в об-
ластта на нанонауката и на нанотехнологиите:

 ■ Nanyang Technological University (Сингапур)
 ■ Tsinghua University (Китай)
 ■ University of Chinese Academy of Sciences (Китай)
 ■ Soochow University (Китай)
 ■ Georgia Institute of Technology (САЩ)
 ■ Stanford University (САЩ)
 ■ Peking University (Китай)
 ■ University of Science & Technology of China, CAS (Китай)
 ■ Zhejiang University (Китай)
 ■ National University of Singapore (Сингапур)

Всеки кандидат-студент, който иска да изучава 
нанотехнологии, може да избере едни от световно 
признатите университети по науки като физика, хи-
мия и биология. Нека обаче обърнем внимание и на още 
една специалност в областта на нанотехнологиите - 
материалознанието. Материалознанието и инженер-
ството са в основата на нанотехнологиите. Тази спе-
циалност се среща като самостоятелна и предоставя 
на студентите път към производствената индус-
трия, където ще могат да се занимават с разработ-
ването на нови материали. Тези материали трябва да 
притежават иновативни качества, за да отговарят 
на нуждите на нови продукти, всеки със свои собстве-
ни революционни функции и цели.

Кои дисциплини се изучават?
Структура на материалите, свойства на матери-

алите, трансформиращи материали, електронни свой-
ства на материалите, инженерни приложения на мате-
риалите, характеризиране на материалите, 
кристалография и математика.

Топ 10 университетa по материалознание в света за 
2021 според QS World University Rankings са:

 ■ Nanyang Technological University (Сингапур)
 ■ Massachusetts Institute of Technology (САЩ)
 ■ Stanford University (САЩ)
 ■ University of Cambridge (Великобритания)
 ■ Harvard University (САЩ)
 ■ National University of Singapore (NUS) (Сингапур)
 ■ Georgia Institute of Technology (САЩ)
 ■ University of California, Berkeley (САЩ)
 ■ University of Oxford (Великобритания)
 ■ Tsinghua University (Китай)

Топ 10 университетa по материалознание в Европа за 
2021 според QS World University Rankings са: 

 ■ University of Cambridge (Великобритания)
 ■ University of Oxford (Великобритания)
 ■ EPFL (Швейцария)
 ■ Imperial College London (Великобритания)
 ■ ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology (Швей-
цария)

 ■ The University of Manchester (Великобритания)
 ■ Delft University of Technology (Нидерландия)
 ■ KTH Royal Institute of Technology (Швеция)
 ■ RWTH Aachen University (Германия)
 ■ KIT, Karlsruhe Institute of Technology (Германия)
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Тези технологии могат както да 
помогнат за почистването на 

околната среда, така и да 
разрешат много здравни 

проблеми

Например Swiss Federal Institute 
of Technology предлага магистърска 
програма по микро- и наносистеми. 
Магистърската степен по микро- и 
наносистеми предлага интердис-
циплинарно образование, включва-
що курсове по механично и елек-
троинженерство, 
материалознание, както и по физи-
ка, химия и изчислителни науки.

В България също се предлага 
изучаването на дисциплини в об-
ластта на нанотехнологиите. Тех-
ническия университет предлага 
магистърската специалност “Ми-
кротехнологии и наноинженеринг”. 
Студентите, завършили специал-
ността, получават професионална 
квалификация магистър-инженер 
по микротехнологии и наноинжене-
ринг към ФЕТТ ( Факултет Елек-
троника техника и технологии). 
Основните дисциплини в учебния 
план са свързани с комуникациите и 
индустриалните технологии, като 
са обхванати и методите за тях-
ното автоматизирано проектира-
не и симулиране, както и за мето-
дите за тестването им и 
технологична реализация на микро-
системи за приложение в електро-
никата. Структурата на учебния 
план общо 2 семестъра, като през 
първия семестър са включени 5 за-
дължителни дисциплини, поставя-
щи основите на микротехнологии-
те и наноинженеринга. Някои от 
по-интересните курсове, които са 
включени в магистърска програма, 

са “Наноматериали”, “Нанокомуни-
кационни мрежи”, “Технология на ми-
кро- и наносистемите”, “Надежд-
ност на наноразмерни схеми и 
системи”, “Микромеханика и нанот-
рибология” и други.

Източник:  
Технически университет - София

Кариера и реализация
Нанотехнологиите днес се дви-

жат с пълни темпове. Съвет, кой-
то можем да дадем на младите 
хора, които искат да направят ка-
риера в областта на нанотехноло-
гиите, е да планират стъпка по 
стъпка идеите си за бъдещо кари-
ерно развитие. Съществена част 
от планирането на кариерата е 
намирането на подходящите въз-
можности за обучение, курсове или 
семинари, които ще помогнат след 
това на всеки да продължи карие-
рата си. На всеки студент, който 
иска да се занимава в областта на 
нанотехнологиите, ще му бъде не-
обходима диплома, обвързана с 
предмети, като биология/молеку-
лярна биология, биохимия или хими-
ческа биология, химия, информати-
ка, електроника, инженерство, 
материалознание и нанонауки. Би 
било добре университетът, в кой-
то ще следвате висшето си обра-
зование, да работи съвместно с 
изследователски институт, защо-
то това ще даде повече възмож-
ности за контакти и лаборатории, 
следователно ще  даде и повече 

опит в областта.
Работата в областта на нано-

технологиите изисква непрекъсна-
тото правене изследвания и усвоя-
ването на гъвкави, научно 
обосновани подходи. Може да рабо-
тите като машинен инженер, тех-
ник по оптичен монтаж, инженери 
за научноизследователска и раз-
война дейност,  учен - изследова-
тел, технически програмен мени-
джър, както и да практикувате 
други дейности. Може да заемете 
длъжност като мениджър разви-
тие на пазара, също така и да ра-
ботите предимно в лаборатория, в 
зависимост от естеството на 
текущия проект. 

Сред малките или средно големи 
компании в България, които се за-
нимават с нанотехнологии, са 
„Нано Туул шоп", базирана в Ботев-
град, и софийската „Смартком". 

Бъдещето на  
специалността

Забележителни технологии ще 
оживеят, защото борбата с неиз-
вестното подтиква учения до раз-
работването на нови методи, чрез 
които начинът ни на живот да 
бъде подобрен. Дълбокото научно 
разбиране в областта на нанотех-
нологиите води до създаването и 
предлагането на дълготрайни, 
по-леки, по-безопасни и интели-
гентни устройства. Нанотехноло-
гиите не само предпазват нашето 
бъдеще, правейки живота ни значи-
телно по-безопасен и по-ефикасен, 
но и са една от най-вълнуващите 
технологии на бъдещето. В бъдеще 
наночастиците могат да успеят 
да капсулират или по друг начин да 
помогнат за доставянето на ле-
карства директно до раковите 
клетки и да помогнат за минимизи-
ране на риска от увреждане на 
здравата тъкан. Уникалните явле-
ния позволяват нови приложения, 
като самовъзстановяващи се 
структури. Може да постигнете 
огромен напредък в стоматология-
та, ако в бъдеще се занимавате с 
открития в сферата на наноден-
тологията (нанотехнологиите в 
денталната  област), или може да 
създадете иновативни нанотехно-
логии, насочени към военни прило-
жения. Едно е сигурно - бъдещето 
на нанотехнологиите ще се разви-
ва и това бъдеще ще включва от-
крития, които ще преобразят жи-
вота ни! 





Често, когато отиваме да живеем в чужбина, се страхуваме да посетим 
лекар там, защото не разбираме системата или се притесняваме от ези-
ковата бариера. Това може да доведе до отлагане на важни прегледи до 
следващото прибиране в България и да затрудни необходимото лечение. 
Затова е важно да разберем правата си и да не се притесняваме да поис-
каме преводач, ако това се налага, на място в клиниката - повечето мес-
та във Великобритания предлагат опцията за включване на преводач по 
телефона, който ще успее да ви обясни всичко необходимо. 

Ако говорите езика на добро ниво, но се страхувате, че няма да разбе-
рете даден термин, не се притеснявайте. Лекарите говорят на достъ-
пен език и ще се радват да ви обяснят всичко, което не разбирате, по 
друг начин.

Как работи здравната система във Великобритания?
Живеещите във Великобритания обикновено използват National 

Healthcare Service (NHS) за услуги, свързани както с психичното, така и с 
физическото им здраве. Почти всички NHS услуги, които ще са ви необхо-
дими, са безплатни в момента на използване. Това значи, че осигуровките, 
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Лекарите 
говорят на 

достъпен език и 
ще се радват да 

ви обяснят 
всичко, което не 

разбирате, по 
друг начин

Наръчник по здравеопазване за  
чуждестранни студенти във 

ВЕЛИКОБрИТАНИя

П
реди да заминете да учите в чужда страна, едно от 
най-важните неща, които трябва да проучите, е достъ-
път до здравеопазване и какво трябва да направите, ако 
ви се наложи да посетите лекар. Това може да звучи като 
скучна задача, но ще отнеме само няколко минути от вре-

мето ви, а ще ви позволи да се чувствате далеч по-самостоятелни в 
новата обстановка.
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които всеки плаща по време на 
година, покриват разходите за 
здравеопазване. 

Как работи NHS за междуна-
родни студенти?

Ако сте студент редовно обу-
чение за повече от 6 месеца във 
Великобритания, имате право да 
използвате услугите на NHS. Ако 
ще прекарате по-малко време в 
страната, няма да имате достъп 
до NHS и е препоръчително да си 
направите частна здравна за-
страховка.

Колко трябва да платя?
След Брекзит, българските сту-

денти вече нямат право на напъл-
но безплатен достъп до NHS и 
трябва да платят допълнителна 
такса заедно с цената на визата 
им. Тази такса се нарича 
immigration health surcharge (IHS). 
Цената й е 470 британски лири за 
всяка година от престоя ви. Ако 
визата ви е само за 6 месеца, ще 
трябва да заплатите 275 британ-
ски лири.

Независимо дали решите да си 
направите и частна застраховка 
или пък сте решили да не използ-
вате услугите на NHS, няма как да 
не платите тази сума, когато 
кандидатствате за виза. 

Таксата ви дава право на без-
платен достъп до редица услуги, 
включително спешно отделение, 

болнични лечения, личен лекар, ус-
луги свързани със сексуалното 
здраве, семейното планиране и 
контрацепцията, лечение на ин-
фекциозни заболявания, тестване 
и лечение за Ковид-19, както и мно-
го други.

Ако лекуващият ви лекар ви пре-
дпише лекарство, може да го полу-
чите от близката аптека. Цената 
варира в зависимост от това къде 
във Великобритания живеете. В 
Англия например цената е 9.35 
лири за лекарство, освен ако не 
сте под 19 години и в редовна фор-
ма на обучения, над 60 години или 
бременни. Ако попадате в някоя 
от тези категории, рецептата ви 
е безплатна.

В Шотландия, Уелс и Северна Ир-
ландия повечето рецепти са без-
платни.

Някои услуги, като например зъ-
болекарските, се доплащат. За да 
се запишете като NHS пациент 
към някоя дентална практика, ще 
ви е необходим NHS номерът ви. 
Често се чака дълго, за да ви при-
емат като пациент в дадената 
практика, а щом го направят, ча-
кането да получите час за преглед 
също може да отнеме време. Друг 
вариант е да се запишете при час-
тен зъболекар и да си направите 
допълнителна дентална застра-
ховка. 

Може да се наложи да доплатите 
и за очен преглед. Те обикновено се 
извършват от специалисти извън 
медицинските центрове. Често 
те се намират в оптики като 
Specsavers или аптеки като Boots. 
Прегледът към NHS обикновено се 
доплаща около 20 британски лири 
в Англия, но е безплатен в Шот-
ландия. Дори и в Англия, оптиките 
често правят промоции, където 
прегледът е безплатен. Ако са ви 
необходими очила или контактни 
лещи, ще ви бъде издадена рецеп-
та, която ще трябва да заплати-
те сами.

Как да се регистрирам за NHS 
и да получа NHS номер?

След като вече сте платили 
таксата за използване на здравни 
услуги, щом пристигнете във Ве-
ликобритания трябва да се регис-
трирате при личен лекар в мест-
ната поликлиника или медицински 
център. Така ще ви бъде издаден и 
NHS номер.

NHS номерът е различен от 
National Insurance номера. Първият 
се използва, за да докажете, че 
имате право да използвате услу-
гите на NHS, a вторият ви е необ-
ходим за въпроси, свързани с данъ-
ци и социални помощи. 

Не чакайте да се разболеете 
преди да се регистрирате при ли-
чен лекар. Много новодошли сту-
денти се разболяват от грип още 
първите седмици след като 
пристигнат, така че е добре да 
сте подготвени, ако ви се наложи 
да потърсите помощ.

За регистрацията ще са ви не-
обходими писмо от университета, 
което потвърждава, че сте сту-
дент; паспорта и визата ви. По-
искайте да бъдете добавени към 
списъка с NHS пациенти. 

Често университетите имат 
афилиран медицински център, кой-
то се намира в рамките на кампу-
са, или пък ще могат да ви препо-
ръчат местни поликлиники, 
където да се запишете като па-
циент.

След Брекзит, 
българските 

студенти вече 
нямат право на 

напълно 
безплатен достъп 
до NHS и трябва 

да платят 
допълнителна 
такса заедно с 

цената на визата 
им. Тази такса се 

нарича 
immigration health 

surcharge (IHS)



О
бмисляте обуче-
ние в Нидерлан-
дия? Страхотно! 
Важно е да знае-
те, че ако сте из-
брали универси-

тет за приложни науки, то 
стажът ще бъде една неразделна 
част от обучението ви. Това е 
едно от основните предимства 
на нидерландското образование, 
тъй като благодарение на него, 
студентите придобиват прак-
тически опит в реална работна 
среда, запознават се с бъдещи ра-
ботодатели и тестват знания-
та и уменията си. А друго уникал-
но предимство на стажа е това, 
че след дипломиране ще може да 
се похвалите с професионален 
опит.

НИДЕрЛАНДИя
материал на Нора Ивова

об
уч

ен
ие

 в
 Н

ид
ер

ла
нд

ия

38

Обучение в Нидерландия
Нека започнем с основата, преди да се хвърлим към 
стажа. Нидерландските университети са два вида: 
класически университет с теоретична изследовател-
ска насоченост (Research Universities) и университети 
по приложни науки с практическа насоченост 
(Universities of Applied Sciences). Класическите универси-
тети са насочени към теорията, обучението трае 3 
години, като стажът рядко е задължителен (зависи от 
специалността, която сте избрали). Насочеността на 
програмите е към определена сфера, например към ин-
женерни науки и технологии, хуманитарни науки или 
пък био медицински науки.

и задължителният стаж 
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Стажът по време 
на обучение се 

случва през 
третата година от 
вашето обучение и 

включва цял 
семестър работа 

по специалността в 
реална компания

Уникално предимство на стажа е 
това, че след дипломиране ще 

може да се похвалите с 
професионален опит

В университетите по приложни науки студентите се подготвят за 
конкретни професии, точно заради това бакалавърските програми 
включват стаж. Днешната статия е насочена точно към практиче-
ските университети, за това ще ви разкажем и повече за тях. Обуче-
нието в този вид университет трае 4 години. Първите две години са 
разделени на по два семестъра като всеки семестър е разделен на два 
блока. Нидерландската образователна система е интерактивна и е 
изцяло насочена към работата в екип, която подпомага студентите 
да се опознаят и да развият приятелства. По време на първата и 
втората година вие ще работите в екип с различни хора всеки блок. 
Третата година отново е разделена на два семестъра, но тук идва и 
специалното на нидерландското образование.

През един от семестрите може да се възползвате от възможността 
за Study Abroad и да прекарате половин година в някой от партньор-
ските университети на вашия университет по целия свят. Ако не же-
лаете да учите в друга държава, може да учите различна от вашата 
специалност във вашия университет. През другия семестър ще тряб-
ва да се съсредоточите върху стажа. Той ще продължи средно 6 месе-
ца, като имате пълна свобода да изберете в коя точка от света ще 
работите. Четвъртата година отново се разделя на два семестъра. 
Първият семестър ще прекарате, учейки в университета, подготвяй-
ки се за дипломната си работа. Вторият е последният от вашето 
обучение и ще го прекарате работейки върху дипломната си работа, 
като едновременно с това може да направите още един стаж. Това ще 
ви бъде от голяма полза, тъй като завършвайки своя бакалавър ще 
имате не само диплома, но и една година стаж в реална компания. Пък и 
ще се запознаете с много хора.

Нидерландия е държава, получила международно признание за своята 
иновативна образователна система за обучение Problem Based 
Learning. Чрез нея студентите научават как да анализират и решават 
практически проблеми, как да работят с реални клиенти и как да рабо-
тят в истински екип. 

Видове стаж и тяхната продължителност
Докато учите, вие може да преминете през два вида стаж - стаж по 
време на обучение (work placement), и дипломна работа. Като току-що 
завършил студент може да се възползвате от многото възможности 
за стаж след завършване.

Стажът по време на обучение се случва през третата година и включ-
ва цял семестър работа по специалността в реална компания. За да 
започнете този стаж, университетът ви и компанията, в която ще 
работите, сключват договор. Продължителността и съдържанието 
на този стаж варират, но разбира се има няколко изисквания. Обикно-
вено продължителността на стажа може да бъде от 3 до 6 месеца. В 
повечето случаи ще трябва да работите минимум 100 работни дни, 
ако епидемичните условия го позволяват, това ще трябва да се случва 
на локация в дадената компания. Освен задачите, които ще ви възло-
жат от агенцията, в която работите, вие ще трябва да напишете 
курсова работа, която трябва да включва информация относно ста-
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жа, компанията, ваши препоръки и така наречен ‚Design 
assignment’, което е реален продукт, направен за реа-
лен клиент на компанията, в която работите. Може да 
звучи малко страшно, но всъщност е много по-лесно, 
забавно и приятно отколкото изглежда. Ще се запозна-
ете с нови хора и ще научите много.

Във финалната фаза на вашето обучение ще трябва да 
напишете дипломна работа. Нидерландските универ-
ситети предлагат уникалната възможност да го на-
правите паралелно със стаж в реална компания, която 
ще ви зададе темата. Това е един невероятен начин да 
адресирате истински казус, като едновременно с това 
имате достъп до ресурси и контакти.

А като току-що завършил студент може да се въз-
ползвате от хилядите възможности за стаж, които 
нидерландските работодатели предлагат. Най-често 
ще бъдете позиционирани на дадена позиция, ще бъде-
те обучени и след това ще Ви бъде предложена работа.

Намиране на стаж и кандидатстване
Може би намирането на стаж и самото кандидатства-
не звучи най-страшно, но не е. Има много сайтове, в 
които може да разгледате свободни стажантски пози-
ции, а и университетът винаги ще е на линия да помог-
не. Реално намирането на стаж е Ваша отговорност, 
но в процеса на кандидатстване може да се обърнете 

към университета ви и със сигурност ще получите 
нужната помощ.

Какво да очаквам от стаж в Нидерландия?
Нидерландската работна култура е неформална и спо-
койна. Ако решите да направите своя стаж там, то 
определено ще се насладите на иновативна, приятел-
ски настроена среда. Но не мислете, че няма да имате 
работа, а дори напротив. Нидерландските работода-
тели имат високи стандарти и ще очакват да ги по-
криете, разбира се с голяма помощ от тяхна страна.

Ако сте решили да направите своя стаж в Нидерлан-
дия е добра идея да се отправите към голяма компа-
ния, която ще ви предостави много възможности. Ос-
вен че ще научите много и ще работите в среда на 
истински професионалисти, свикнали да обучават 
стажанти, вие също така ще направите много нови 
запознанства, които ще ви бъдат от голяма полза в 
бъдеще. Много от студентите остават да работят 
в компаниите, в които са правили своя стаж.

Стажът е един от основните етапи в нидерландско-
то обучение. Това е времето, в което ще научите из-
ключително много за кратко време. Дайте всичко от 
себе си и вземете максимално от знанията, които 
може да придобиете. Успех!

 

Във финалната фаза на вашето 
обучение ще трябва да 

напишете дипломна работа. 
Нидерландските университети 

предлагат уникалната 
възможност да го направите 
паралелно със стаж в реална 
компания, която ще ви зададе 

темата

снимка: unsplash.com
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Първите ми стъпки и посреща-
нето ми

Бях доста притеснена от факта, 
че отивам да живея на ново място, 
далеч от приятели и роднини. При-
ех тази ситуация като едно 
предизвикателство. Fontys е добре 
запознат със страховете на бъде-
щите първокурсници и техните 
родители. Затова има Buddy про-
грама, която е създадена с цел да 
улесни тези терзания. Още преди 
да се бях качила на самолета, двама 
настоящи студента вече се бяха 
свързали с мен и ми предложиха да 
ме посрещнат от гарата, да ме за-
ведат до квартирата ми и да ме 
разходят из града и университета. 
Това ми помогна не само да успокоя 
притесненията си, но още от 
стъпването ми в града, да завържа 
нови запознанства.

Месеци преди заминаването ми 
имах стая в студентското об-
щежитие

Едно от най-големите ми  прите-
снения бе намирането на квартира. 

Fontys е един от малкото универси-
тети, които помагат на своите 
студенти да си намерят място за 
живеене. Така още месеци преди за-
минаването ми за Нидерландия, аз 
вече имах договор за стая в едно от 
студентските общежития. Квар-
тирата делях с още трима човека 
от Италия, България и Замбия.

Любимият ми проект по време 
на следване

Програмата Международен биз-
нес е изключително практически 
насочена – за период от 4 години 
студентите работят по общо 6 
групови проекта, а понякога си 
партнират и с реални компании. На-
пример през втората година имах 
възможност да работя съвместно с 
немска start-up компания (Pablitooth) 
и да им помогна да развият бизнес 
стратегията си. По време на този 
проект се сблъсках с изначалните 
предизвикателства свързани с ус-
пешното разработване на един 
бизнес и се научих как да се справям 
с тях.

Моят стаж по време на следване
Друго важно нещо, свързано с 

професионалния опит, са задължи-
телните два практически стажа 
– един през третата и един през 
четвъртата година на обучение. 
Много студенти успяват да изка-
рат практиката си в големи ут-
върдени корпорации като Philips, 
Amazon, Tesla, L’Oréal и други. Аз на-
пример работих в Playtech (водеща 
компания, създаваща софтуери за 
хазартни игри) в отдел човешки 
ресурси и смея да кажа, че опита и 
знанията, които придобих за някол-
ко месеца работа, ми бяха изключи-

Международен бизнес във Fontys,  
Венло Нидерландия
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Здравейте! Казвам се Стефани, на 22 години от София, и в мо-
мента ми предстои да започна четвъртата си година като сту-
дент по Международен бизнес във Fontys Venlo, Нидерландия. 
Мога смело да заявя, че изминалите три години като студент 
във Fontys са едни от най-запомнящите се, изпълнени с много-
бройни преживявания, запознанства и възможности.

телно полезни и ми помогнаха да 
придобия представа за бъдещата 
ми кариера. Благодарение на този 
стаж имах възможност да работя 
съвместно с ИТ експерти с мно-
гогодишен опит, да завържа полез-
ни контакти и да добия обширна 
представа за дейността на отдел 
човешки ресурси. Сега съм изключи-
телно развълнувана за следващия 
ми стаж, който ми предстои да за-
почна в началото на 2022.

Студентският живот  
във Венло

Животът във Венло никога не е 
скучен, винаги има с кого да излезеш 
на разходка или шопинг, да отидеш 
на парти или просто да пиеш кафе 
в заведението на центъра. През уи-
кендите градът кипи от живот, 
тъй като се намира на границата с 
Германия и има много посетители. 
Локацията предлага бърз достъп и 
до по-големи градове наоколо като 
Кьолн, Дюселдорф, Брюксел, Айндхо-
вен и тн. - лесна възможност да от-
скочиш през някой свободен уикенд.

Контакти
Пожелавам успех на всички бъде-

щи студенти, а ако имате въпроси 
винаги можете да се свържете с мен 
на s.kamburova@student.fontys.nl.
Стефани Камбурова

www.fontys.edu
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Ф
ранция е една уни-
кална страна, коя-
то често я свърз-
ват със 
страхотната мод-
на цена, хубавото 

вино, музеите, галериите, климатът 
и най-вече – Любовта. Кой не иска да 
се качи на Айфеловата кула с люби-
мия човек и да се порадва на Париж 
от високо? Домът на романтиката 
е една от най-посещаваните стра-
ни в света със статистика над 90 
милиона човека на година, като поне 
1/3 от посетителите са преминали 
през Париж и съответно символът – 
Айфеловата кула. Доста впечатля-
ващо. 
Но освен много туристи, Франция е 
разпознаваема и с многото студен-
ти от цял свят, които искат да 
учат в едни от най-добрите уни-
верситети. Било то бизнес, мода или 
политически науки – няма да сбърка-
те. Университетите са с традиции, 
богата история и невероятни пре-
подаватели.

материал на Борислав Борисов

TОП 10 
ФрАНцИя
на университетите във

Защо да учите във Франция?
Избирайки да следвате своето висше образование в чужбина, си дава-
те невероятната възможност да посетите нови места, да се срещне-
те с нови хора и да научите повече за една различна култура. Ако избо-
рът ви се спре върху някой университет във Франция, вие ще получите  
опит и предимство, които безспорно ще допринесат за вашето меж-
дународно развитие. Франция е една от държавите с най-голям прием 
на международни студенти.  В тази страна таксите за образование са 
сравнително по-ниски в сравнение с доста други престижни висши 
учебни заведения по света. Университетите предлагат различни обра-
зователни програми с нарастващ брой на английски език, достъпни 
курсове и богат избор на специалности. Историята на френското об-
разование се слави със създаването на едни от най-влиятелните учени 
и основатели в сферата на науката. Въпреки че повечето студенти 
предпочитат да следват филологии, изкуства и хуманитарни науки, 
Франция е страхотно място за бъдещи изследователи и лекари.
Разбира се, да следвате в такава привлекателна държава означава, че 
всеки ден може да бъдете свидетели на живописни гледки, които на-
пример за един бъдещ писател биха могли да се превърнат в едно ис-
тинско вдъхновение!

Разходи при обучението във Франция
Повечето такси за държавни университети във Франция варират в 
порядъка около 170 - 380 евро годишно, зависейки и от степента на 
обучение. При частните университети таксите започват от около 
1500 евро и могат да надхвърлят 20 000 евро годишно. В бизнес учи-
лищата, независимо от степента на обучение, таксите могат  вари-
рат между 5000 и 30 000 евро годишно.
Ежедневните разходи на студентите до голяма степен зависят от ин-
дивидуалния начин на живот.
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Избирайки да следвате своето 
висше образование в чужбина, си 
давате невероятната възможност 

да посетите нови места, да се 
срещнете с нови хора и да научите 
повече за една различна култура

Животът във Франция например е сравнително по-евтин от този в 
Лондон и Мадрид.
Ако сте студен в страната, ще можете да работите до 964 часа го-
дишно. Студентската работа е един допълнителен доход.

Класация на топ 10 най-добри университета 

Място Университет Място в 
света

1. Université PSL 44

2. Institut Polytechnique de Paris 49

3. Sorbonne University 72

4. Universit Paris-Saclay 86

5. École Normale Supérieure de Lyon 130

6. Ecole des Ponts ParisTech 245

7. Sciences Po 261

8. Université de Paris 262

9. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 290

10. Université Grenoble Alpes 314

Източник: QS World University Ranking 2022

1. université Psl
Най-добрият университет и класиран на 44-то място в света е Paris 
Sciences et Lettres Research University или за кратко PSL. Намира се в сър-
цето на Париж и има над 17 000 студенти. Университетът е създаден 
сравнително отскоро – през 2010 г. и се състои от цели 9 колежа. 

Най-голямата сила на университета е индикаторът за репутация на 
рекламодателите, които се нарежда на завидното 20-то място. Уни-
верситетът поддържа силни връзки с много големи компании, както има 
и стратегически партньорства с други престижни университети по 
света. Това само по себе си дава голямо развитие на всеки един студент.

Университетът може да се гор-
дее с 28 нобелови лауереати и 
още редица други награди. Често 
учебното заведение е домакин на 
много дебати, лекции, изложби, 
шоу програми и концерти през 
цялата година. 

2. institut PolYtechnique de 
PAris
Намира се близо до Париж на Пла-
то де Сакле – интензивен изсле-
дователски, образователен и 
бизнес център, известен като 
един от осемте водещи инова-
ционни клъстера в света.
В неговия кампус се предлага ши-
рока мрежа от научни, образова-
телни и спортни съоръжения. 
Идеално разположен точно до 
Париж, кампусът е лесно достъ-
пен с обществен транспорт, 
което позволява на студентите 
хем да живеят и учат на спокой-
ствие, хем да усетят културния 
живот на столицата.
Университетът разчита много 
на креативността на студенти-
те, като ги стимулира чрез 30-
те си лаборатории от висок 
клас, интердисциплирани цен-
трове, като на помощ идват и 
много частни и публични изсле-
дователски партньори.

3. sorbonne universitY
Парижкият университет, извес-
тен и като Сорбоната (по името 
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на един от колежите му, днес име на историческото здание на универ-
ситета) е университет във френската столица Париж, съществувал 
като едно цяло до 1971 г. Основан в средата на XII век, той е един от 
първите университети в Европа. През вековете се е радвал на завидна 
репутация в широк кръг от области от човешкото познание. В него са 
изучавали науки и изкуства и провеждали научни изследвания личности 
като Франсоа Рабле, Дени Дидро, Анри Поанкаре, Пиер и Мария Кюри, 
Жозеф Лиувил, Жак Моно и много други.

Произлезлите от него университети и до днес привличат студенти и 
учени от високо ниво. С Парижкия университет са свързани 47 нобело-
ви лауреата, както и 7 филдсови медалиста (в това число са включени 
завършили или работили в Парижкия университет и произлезлите от 
него университети). Сред тях са и най-скорошните френски носители 
на споменатите награди: лауретатът на Нобеловата награда по физи-
ка за 2012 г. Серж Арош и филдсовият лауреат за 2010 г. Седрик Вилани. 
В Парижките университети са учили, защитавали докторски дисерта-
ции, преподавали и провеждали научни изследвания множество полити-
ци, икономисти, учени, хора на изкуството и личности, свързани с 
френския и световен интелектуален елит.

След студентските вълнения от 1968 година Парижкият университет 
е разделен на 13 университета, всеки от които е наследник на опреде-
лени факултети и катедри на стария университет. В историческите 
сгради на университета се помещават университетите „Париж I – 
Пантеон-Сорбона“, „Париж II – Пантеон-Асас“, „Париж III – Новата Сор-
бона“, „Париж IV – Париж-Сорбона“ и „Париж V – Рене Декарт“.

4. universit PAris-sAclAY
Университетът е съвсем нов... и не съвсем. Официално е основан през 
2020-та година, но обединява бившия вече Университет Париж-Юг, 
който влиза в състава на новото учебно заведение, както с още 4 ко-
лежа и един изследователски институт (IHES). Това е много грандиозен 
проект, към който още влизат Версайския университет и Университе-
тът Evry-Val D’Essonne, които ще се слеят до 2025-та година. Засилено 
партньорство има и от шест национални изследователски организа-
ции.
Разположен на юг от Париж, университетът се разпростира на огро-
мна територия и се възползва стратегически от географското, соци-
ално и икономическо положение, подсилено от международната му ви-
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димост. Учебното заведение 
почти изцяло е с научен фокус, но 
и доста силен в обучението по 
социални науки. 

5. école normAle suPérieure 
de lYon
Макар и на 130-то място в све-
та, университетът е на прес-
тижното 5-то място във Фран-
ция. Учебното заведение е 
изследователски център и се 
гордее с над 78 националности 
от цял свят.
Повечето студенти разделят 
времето си между обучение и на-
учи изследвания в областтта на 
хуманитарните науки. Има над 
500 преподаватели и над 30 ла-
боратории. Работи се активно с 
партньори в частния сектор, 
които след това взимат на ра-
бота младежите. Освен това, 
чуждестранни лектори госту-
ват постоянно, а университе-
тът често е домакин на различни 
събития от международната 
академична общност.

6 ecole des Ponts PAristech
Една от най-старите и уважавани 
образователни и изследователски 
институции във Франция. Изобре-
тения и иновации от световна 
класа може да срещнете в универ-
ситета, както и образователни 
програми на високо ниво в широк 
спектър от области. Философия-
та е, че в днешния свят бизнес ли-
дерството и успехът в управле-
нието не могат да бъдат 
постигнати без силен ангажимент 
към етичните ценности и ця-
лостно разбиране за културно 
многообразие. Затова учебното 
заведение подчертава важността 
на опознаването на себе си. 

7. sciences Po
Основан през далечната 1872-ра 
година, университетът е воде-
щият френски университет в об-
ластта на социалните науки. В 
продължение на близо 150 години 
много политически лидери са пре-
минали оттам и са били на възло-
ви позиции. Нека погледнем и дру-
га класация – за политика и 
международни изследвания – ще 
видим, че е класиран на 2-ро мяс-
то в света, което е повече от 
впечатляващо. В него може да на-
мерите наистина културно раз-
нообразие сред всичките 14 000 
студента от над 150 страни.

Повечето такси за държавни 
университети във Франция варират 

в порядъка около 170 - 380 евро 
годишно, зависейки и от степента 

на обучение
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И
спания е държава 
богата на велико-
лепна храна, неве-
роятна култура, 
много забавления 
и топло време. И 
тук не свършват 

предимствата й - Испания предла-
га невероятна гостоприемност, 
изразена емоционалност и още 
много на студентите. Тя е една от 
държавите, в които може съвсем 
спокойно да четете за маркетинг, 
докато си почивате на плажа, или 
пък да програмирате, докато се на-
слаждавате на вкусен тапас. 

ИСПАНИя
образование там където се преплитат  
страстта и темперамента

материал на Нора Юлиева

Обучение в Испания - какво да очакваме?
Няма кътче в Испания, което да не подарява вълнуваща атмос-

фера и вкусни ястия под светлината на топлото слънце. Все пак 
това е държавата на безкрайните плажни ивици, лазурното море, 
грандиозните фестивали и мястото, където страстта и темпе-
рамента се преплитат в едно. 

Но Испания е много повече от забавление и красива дестинация. 
Тя е държава, която предлага качествено обучение и добри условия 
за висше образование за международни студенти. Какво да очак-
ваме от обучение в Испания? Много забавления, много купони и фи-
ести, достъпни такси за образование и най-вече едно невероятно 
преживяване, което ще помните цял живот. Освен това, учейки в 
Испания ще усъвършенствате на максимум испанския език. Знаех-
те ли, че той е вторият най-разпространен език в света?

Образованието в Испания е фокусирано върху иновативното и 
практическо обучение. Вие може да изберете бакалавърски и ма-
гистърски програми както на английски, така и на испански. Но 
нека бъдем честни - в повечето университети преподават пре-
димно на испански, а комуникация с местните на английски може да 
бъде предизвикателство, особено в малките градчета. Въпреки че 
може да ви бъде трудно да се разберете с испанците, ако не гово-
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Образованието в 
Испания е 

фокусирано върху 
иновативното и 

практическо 
обучение 
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може да изберете 
бакалавърски и 

магистърски 
програми както 
на английски, 

така и на 
испански

рите езика им, те със сигурност 
ще ви накарат да се чувствате у 
дома си.  Обучението по бакала-
върски програми е 4 години, а ма-
гистърските могат да бъдат меж-
ду 1 и 2 години.

Топ градове за обучение
Барселона

Барселона е вторият по големи-
на град в Испания и столицата на 
Каталуния. Този град предлага не-
вероятна архитектура, прекрасни 
плажове и много възможности за 
забавление както на студентите, 
така и на туристите. Допълни-
телно, в Барселона са едни от 
най-добрите университети в 
държавата, които предлагат об-
разование на изключително високо 
ниво, разнообразие от специално-
сти и обучение на английски и ис-
пански.

Мадрид 
Няма как да не споменем столи-

цата на Испания - Мадрид. Да, ре-
путацията на този невероятен 
град говори за купони и нощен жи-
вот, но освен това там може да 
откриете отлично, висококачест-
вено образование както на англий-
ски, така и на испански. Футболни-
те фенове ще свържат столицата 
с отбора Реал Мадрид, а цените-
лите на изкуството с водещите 
световни галерии за изкуство, 
които могат да бъдат посетени. 

валенсия
Валенсия е третият по големи-

на град в държавата, разположен 
на брега на морето в близост до 
невероятни забележителности. 
Там може да се насладите на 
най-вкусната паеля, много неза-
бравими фестивали и красиви пла-

жове. Разбира се, университети-
те във Валенсия са на много 
високо ниво и предлагат разноо-
бразие от специалности за свои-
те студенти.

Малага
Няма как да не споменем слънче-

вата южна провинция на Испания, 
известна с едни от най-красиви-
те плажове в цялата държава. Ма-
лага може да се похвали с добър 
университет, който предлага ви-
сококачествено образование и 
много добри маркетинг програми. 
Разбира се, освен на добро обуче-
ние, вие може да се насладите и на 
много други приключения като 
различни екскурзии, каране на каяк 
и много партита.

Топ 5 университети в Испа-
ния според QS World University 
Rankings 2021

universitat de barcelona
Universitat de Barcelona е един от 

най-големите университети в Ис-
пания. Той предлага 73 бакалавър-
ски програми и над 140 магистър-
ски такива. Слави се с много 
висококачествено обучение и  до-
бри преподаватели. На английски 
език може да учите международен 
бизнес и английска филология, а ако 
искате да учите отчасти на ан-
глийски и отчасти на испански, 
може да избирате между 5 програ-
ми.

universidad Autonoma de madrid
Universidad Autonoma de Madrid е 

основан през далечната 1968 го-
дина, кампусът му е огромен и раз-
полага с басейни, кафенета, голям 
паркинг, собствена автобусна ли-
ния, медицински център и изоби-
лие от академични сгради. Универ-
ситетът има 8 факултета и 
предлага специалности предимно 
на испански език.

universitat Autonoma de barcelona
Universitat Autonoma de Barcelona 

е голям университет, който пред-
лага 87 бакалавърски и 315 магис-
търски програми. Основният му 
кампус е разположен на 25 минути 
от центъра на невероятната 
Барселона. Може да избирате от 
много програми на английски език, 
включително бизнес мениджмънт 
и администрация, туризъм, педа-
гогика и икономика. Това е основ-
ната причина този университет 

да е толкова популярен между 
чуждестранните студенти.

complutense university of madrid
Complutense University of Madrid е 

един от най-големите универси-
тети в Испания. Основан е през 
1822 година и е структуриран в 
цели 25 факултета. Образование-
то, което се предлага, е на много 
високо ниво, има специалности 
както на английски, така и на ис-
пански.

universitat Pompeu Fabra(barcelona)
Pompeu Fabra е млад универси-

тет, основан през 1990 година, 
който бързо печели любовта на 
хиляди студенти. Програмите са 
преподавани основно на каталун-
ски, но може да намерите и таки-
ва, които се преподават на ан-
глийски или испански. 
Университетът предоставя въз-
можност на студентите си да на-
учат каталунски. Най-добрите 
специалности са свързани със со-
циалните и хуманитарните науки, 
медицината и медията.

Кандидатстване и прием
Процедурата по кандидатства-

не може да бъде малко сложна, но в 
никакъв случай не е плашеща за 
мотивираните студенти. Ако сте 
от европейска държава, трябва да 
подадете заявление чрез SNUDE, 
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В държавните университети 
не се изисква мотивационно 

писмо и хорариум за 
специфични специалности

на испански, задължително трябва да представите 
сертификат за владеене на испански език.

Такси и разходи при обучение в Испания
Таксата за бакалавърските програми в държавните 

университети варира между 750 и 2100 евро, което 
прави Испания една от най-достъпните образова-
телни дестинации за европейските студенти. За ма-
гистратура или докторска степен таксите варират 
между 900 и 3300 евро. Частните университети оп-
ределят таксите си самостоятелно и за бакалавър 
те варират между 5200 до 12 900 евро годишно, а за 
магистратура и докторантура таксата може да дос-
тигне до 20 000 евро годишно. За точна информация 
относно таксите е най-добре да се свържете с уни-
верситета, който сте избрали.

Разходите за живот в Испания варират в зависи-
мост от местоположението, което сте избрали. 
Общо взето Испания е достъпна държава за студен-
тите. Ако изберете някой голям град като Мадрид и 
Барселона, животът ще бъде по-скъп. Но ако избере-
те малко градче, 200 евро джобни на месец ще ви 
стигнат, наемът ще варира между 150-200 евро, а 
сметките ще са около 100 евро. 

Настаняване
Най-популярните опции за настаняване в Испания 

са общежитията и квартирите под наем. Цените ва-
рират спрямо локацията, размера и района на жили-
щето. Може да се възползвате и от пълен пансион, 
който средно ще стигне до 900 евро. Не всеки уни-
верситет разполага с общежития, но повечето голе-
ми такива имат. Квартирите в Испания могат да бъ-
дат скъпи, но градският транспорт е силно развит, 
което позволява на студентите да потърсят нещо 
по-далеч от центъра или университета.

Испански национален университет за дистанционно 
обучение. Приложението за кандидатстване отваря 
през месец април. При попълване на заявлението може 
да се наложи да дадете лична карта и диплома за 
средно образование. Ако бъдете приети, ще получите 
Credenical de Accesso в рамките на 3 месеца и ще тряб-
ва да го изпратите до университета, в който ще 
учите.

В държавните университети не се изисква мотива-
ционно писмо и хорариум за специфични специалности, 
но частните университети имат свои собствени 
критерии, които обикновено включват мотивационно 
писмо, CV, висока диплома и онлайн интервю. Онлайн 
интервюто не трябва да ви плаши, тъй като е много 
по-лесно от колкото звучи.

За да бъдете приети за обучение в Испания, вие за-
дължително ще трябва да представите сертификат 
за владеене на език. Ако специалността, която сте из-
брали е на английски, може да предоставите тради-
ционните сертификати за удостоверяване на езиково 
ниво, приети в Европа. Ако сте избрали специалност 
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З
а какво се сещате, когато чуете името 
Швейцария? Най-вероятно за планински 
пейзажи, китни градчета, висок стандарт 
на живот и непрекъснато развиваща се 
бизнес среда. Тези асоциации не са случайни 
– държавата открай време привлича хора 
от цял свят с красивата си обстановка и 

обещанието за успешна кариера във всеки бранш. Затова 
и не е изненада, че и броят на международните студенти 
постоянно се увеличава. С програми на четири езика – 
френски, немски, италиански и английски – и сравнително 
достъпни такси за обучение в държавните университе-
ти, Швейцария може да се превърне и във вашата след-
ваща учебна дестинация.  

Защо да изберете Швейцария? 
Образователната система на Швейцария е една от най-добрите не 

само в Европа, но в целия свят. Висшите институции в страната предла-
гат богат избор от програми, чието съдържание постоянно бива обновя-
вано, за да отговаря на проблемите на дневен ред в света. Това помага на 
студентите да приложат усвояваните знания в контекст и ги подготвя 
добре за всякакви предизвикателства в бъдещите им професии. 

Държавата също така е характеризирана от своята мултикултур-
ност. Избирайки да учите там, вие си гарантирате запознанства с хора 
от цял свят и получавате възможността да се потопите не в един, а в 
цели четири чужди езика. А тези контакти и езикови компетентности 
определено ще са ви от полза и дълго време след завършването.



Езикът на преподаване в 
Швейцария зависи от кантона, 
в който се намира желаният 

университет

ки пандемията, икономиката на страната продължа-
ва да се развива със скоростни темпове, като през 
последните две години правителството отчита 
ръст от цели 4%. Това до голяма степен се дължи на 
швейцарката бизнес култура, характерна със своята 
коректност, точност и детайлно планиране. Именно 
заради нея държавата е определяна и за най-важни-
ят световен център за банкиране и финанси, в който 
редица големи компании избират да разположат се-
далищата си. Избирайки да завършите бизнес специ-
алност там, вие сами изграждате тази отлична 
етика на работа, която можете да приложите и в 
много други индустрии.

Най-добри университети в направлението: 
University of Zurich – Faculty of Business, Economics and 
Informatics, Universität St. Gallen – School of 
Management, Université de Lausanne – HEC Lausanne

2. Хотелиерство и ресторантьорство
Лозана, Швейцария, е домът на първия факултет 

по хотелиерство в света, основан през далечната 
1893 година. Тогава в него следват едва 20 студен-
ти, а учебната програма е далеч от изчерпателна. 
Близо 130 години по-късно обаче наброяват над 1000 
и идват от повече от 100 различни държави, привле-
чени от дългогодишната традиция в гостоприем-
ството в Швейцария. Разбира се, в страната има и 
редица учебни заведения, посветени на ресторан-
тьорството, което върви ръка за ръка с хотелиер-
ството. В тях студентите могат да усвоят тън-
костите както на кулинарното изкуство, така и на 
управлението на ресторант.

Най-добри университети в направлението: Ecole 
hôtelière de Lausanne, Glion Institute of Higher Education, 
Culinary Arts Academy Switzerland, B.H.M.S – Culinary Arts 
School

Кои са най-добрите учебни заведения?
В Швейцария има общо 20 държавни институции - 12 

университета и 8 учебни заведения по приложни науки. 
Именно те се нареждат в световните класации за 
най-добри университети: 

Място в 
Швейцария

Място в 
света

Име на университета

1 8 ETH Zurich - Swiss Federal 
Institute of Technology

2 14 EPFL

3 70 University of Zurich

4 105 University of Geneva

5 119 University of Bern

6 138 University of Basel

7 176 University of Lausanne

8 240 USI - Università della 
Svizzera italiana

9 459 University of St. Gallen 
(HSG)

10 561-570 Université de Fribourg

Източник: QS World University Rankings 2022

Опциите за висше образование обаче не свършват 
тук. В Швейцария има и голям брой частни институ-
ции, които най-често специализират в едно направле-
ние – например хотелиерство, кулинарни изкуства или 
музика. Не всички от тях обаче са акредитирани от 
държавата, което може да се окаже проблем. Много ра-
ботодатели предпочитат швейцарски дипломи при 
подбора на нови служители. Затова при проучването 
си на учебни заведения непременно проверявайте дали 
дипломите са признати както в Швейцария, така и в 
останалите европейски страни.

Кои учебни направления са характерни за 
Швейцария?
1. Бизнес и банкиране

Швейцария е една от трите най-богати държави в 
света на базата на брутен вътрешен продукт. Въпре-
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Език на обучението
Езикът на преподаване в Швейцария зависи от кантона, в който се на-

мира желаният университет. Повечето бакалавърски програми са на нем-
ски, френски или италиански, затова е важно да имате знания в поне един 
от трите езика, преди да кандидатствате. В случай че нивото ви не е 
достатъчно високо, в някои университети можете да запишете подгот-
вителен курс по целевия език преди началото на висшето си образование. 
Имайте предвид, че макар повечето бакалавърски програми да не са на 
английски, някои от тях могат да изискват знания и по този език.

Кандидатстване в университет
Кандидатстването в швейцарски университети не протича по-раз-

лично от това в други държави в Европа. Повечето институции изискват 
следните документи, изпратени през онлайн портал или по пощата:

 ■ Апликационен формуляр;
 ■ Паспортна снимка;
 ■ Копие на лична карта или паспорт;
 ■ Нотариално заверено копие на дипломата за завършено средно образова-
ние;

 ■ Сертификат за владеене на чужд език.

Някои университети може да ви поискат мотивационно писмо, препо-
ръка от учител, CV или резултат от приемен изпит, затова непременно 
проучете добре изискванията на програмите, от които се интересувате.

Крайни срокове
Крайните срокове са индивидуални за всеки университет, но повечето 

от тях попадат в периода между февруари и април преди т. нар. есенен 
семестър (който започва в края на септември).

Финансиране на образованието
Макар и държавните университети в Швейцария да са сравнително 

по-евтини от частните, таксите им пак могат да се сторят високи на 
българските студенти - между 500 и 1800 швейцарски франка на семес-
тър. Хубавата новина е, че много институции предлагат стипендии, кои-
то покриват не само цената на обучението, но и разходите за живот. 
Размерът им може да стигне до цели 60 000 франка годишно. Отдават се 
на студенти със социални нужди или отлични академични и извънкласни 
постижения. Имайте предвид обаче, че някои университети финансират 

Полезни връзки:
studyinswitzerland.plus

studyinginswitzerland.com

единствено следващите в магис-
търски и докторски програми. Ако 
желаните от вас институции по-
падат в тази графа, можете да 
потърсите стипендии от частни 
фондации или дори да обмислите 
започването на студентска рабо-
та (със заетост най-много 15 часа 
на седмица).

Стандарт на живот
Разходите за обучение и живот 

в Швейцария са високи, но също 
така значително повлияни от на-
чините, по които студентите 
разпределят парите си. Препоръ-
чително е да си предвидите около 
1600 швейцарски франка на месец, 
но е напълно възможно с времето 
да започнете да се вмествате в 
по-малки суми.

Наем на жилище: Ако успеете да 
получите студентско жилище 
през университета си, бихте има-
ли късмета да плащате между 450 
и 800 франка месечно. Този вари-
ант обаче е изключително нереа-
листичен поради ограничените 
места и големия брой студенти, 
кандидатстващи за тях. Затова е 
добра идея, ако търсите цени в 
този калибър, да потърсите еди-
нични стаи със споделени кухня и 
баня. Ако предпочитате да живее-
те сами, имайте предвид, че на-
емите на студийни апартаменти 
варират от 900 до 2000 франка 
месечно.

Храна: Хранителните продукти 
за един месец излизат между 300 и 
400 франка. Разбира се, сумата 
зависи от хранителните ви нави-
ци.

транспорт: Придвижването в 
Швейцария е сравнително евтино 
с месечни карти за градски транс-
порт - между 50 и 100 франка в 
зависимост от града. Съобразете 
в кои транспортни зони попадат 
най-често използваните ви марш-
рути - картите, включващи 
по-малко зони, са значително 
по-евтини. 

здравна застраховка: Ако универ-
ситетът ви го позволява, можете 
да представите Европейската си 
здравноосигурителна карта 
(ЕЗОК) и да си спестите около 300 
евро месечно за здравна осигуров-
ка. Този вариант обаче е възможен 
единствено ако не работите.
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краен срок:
 ■ 29 април: краен срок за подаване 
на досиетата за кандидатстване

 ■ 5 май: публикуване на списъка с 
одобрени по досие кандидати

 ■ 19 и 20 май: събеседване на 
одобрените кандидати с 
комисия от френски и бъл-
гарски представители

 ■ 26 май: обявяване на оконча-
телните резултати в интер-
нет страницата на Френския 
институт institutfrancais.bg

 ■ юни/юли: подаване на Dossier 
de bourse d’études от стипен-
диантите, след окончателния 
им прием от съответното 
френско учебно заведение.

размер на стипендиите на  
френското правителство:

 ■ 700 евро месечна издръжка за 
записаните в ниво Бакалавър

 ■ 700 евро месечна издръжка за 
записаните в магистратура

 ■ 1500 евро за докторантура под 
двойно научно ръководство и 
докторантура под съвмест-
но научно ръководство

 ■ 1704 евро за научен престой 
на високо ниво (докторан-
ти и млади изследователи)

 ■ 2055 евро за научен престой на 
високо ниво (утвърдени препо-
даватели и изследователи)

кратко описание:
Стипендиите на френското прави-
телство (BGF) се отпускат всяка 
година от Френския институт в 
България, който е изградил система 
от правила, валидни за всички канди-
дати. Подборът е подчинен на прио-
ритети, определени по взаимно съ-
гласие от комисия, съставена от 
френски и български специалисти. 
Решението на комисията е нейно 
суверенно право.
Изисквания:
Стипендиите на френското прави-
телство се предоставят на канди-
дати, които отговарят на следните 
условия:

 ■ да са български граждани 
или постоянно пребивава-
щи в България от 3 години

 ■ възраст: до 18 години за ниво 
Бакалавър (L1) , до 35 години за 
ниво магистратура  и до 40 
години за докторантура под 

двойно научно ръководство
 ■ да са редовно записани в българско 
висше учебно заведение или да 
притежават българска диплома 
бакалавър, магистър или доктор

 ■ за младите изследователи – да са 
на щат в български университет 
или център за научни изследвания

 ■ за утвърдените изследовате-
ли – да са на щат в български 
университет или център за 
научни изследвания като пре-
подавател или изследовател

как се кандидатства:
Досието за кандидатстване се по-
дава във Френския институт в Бъл-
гария  и трябва да съдържа преведе-
ни и легализирани следните 
документи :

за Бакалавър (licence):
 ■ формуляр
 ■ снимка, залепена върху формуляра
 ■ копие на личната карта
 ■ CV
 ■ копие на академичната справка с 
оценките и хорариумите от 9ти, 
10ти, 11ти и 1ви срок на 12ти клас

 ■ копие на дипломата 
DELF B2 или DALF C1

 ■ мотивационно писмо, пред-
ставящо проекта за обуче-
ние и целта на кандидата

 ■ в мотивационното писмо 
трябва задължително да бъ-
дат посочени 10те желания 
на кандидата, формулирани в 
платформата Parcoursup

 ■ една препоръка от преподавател 

за mагистратура (m2):
 ■ формуляр
 ■ снимка, залепена върху формуляра
 ■ копие на личната карта
 ■ CV
 ■ копие на дипломата за завър-
шено висше образование или на 
академичната справка за сту-
дентите в последна годинa

 ■ мотивационно писмо, пред-
ставящо проекта за обуче-
ние и целта на кандидата

 ■ в мотивационното писмо трябва 
да бъдат посочени по реда на же-
ланията останалите магистърски 
програми, в които кандидатът 
възнамерява да кандидатства 
или вече е подал документи
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СтипеНдии На ФРеНСКото пРавителСтво –  
баКалавъР, магиСтРатуРа и доКтоРаНтуРа

 ■ препоръка от преподава-
тел или работодател 

за докторантура под двойно научно 
ръководство:

 ■ формуляр
 ■ снимка, залепена върху формуляра
 ■ копие на личната карта
 ■ CV
 ■ кратко представяне на про-
екта и целта на кандидата

 ■ копие на магистърската дипло-
ма и на приложението към нея

 ■ служебна бележка за зачисление 
на докторанта в България

 ■ писмено съгласие от двама-
та научни ръководители

 ■ копие от договора (конвен-
ция), регламентиращ двойното 
научно ръководство, подписан 
от заинтересованите страни

 ■ евентуално, копие от дого-
вор за сътрудничество меж-
ду двете учебни заведения 

за програма « Научен престой на ви-
соко ниво»  – докторанти и Млади 
изследователи

 ■ формуляр Dossier de bourse de stage
 ■ снимка, залепена върху формуляра
 ■ копие на личната карта
 ■ CV
 ■ кратко представяне на про-
екта и целта на кандидата

 ■ служебна бележка за зачисление 
на докторанта в България

 ■ копие на докторската дипло-
ма за младите изследователи

 ■ писмо от френското учебно 
заведение или лаборатория, 
приемащи кандидата с упо-
менат периода на престой 

 ■ За програма « Научен пре-
стой на високо ниво» – Ут-
върдени изследователи

 ■ •формуляр Dossier de bourse de stage
 ■ снимка, залепена върху формуляра
 ■ копие на личната карта
 ■ CV
 ■ кратко представяне на про-
екта и целта на кандидата

 ■ копие на докторската диплома 
и на дипломата за хабилитация

 ■ писмо от френското учебно 
заведение или лаборатория, 
приемащи кандидата с упо-
менат периода на престой
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...
Възможността да придобиеш опит на такива 
места е невероятна, а придобитите знания и 
създадените контакти безценни 

Симеон Николов   
е родом от София, завършил е Софийската професионална гимназия 
по Туризъм и академия HRC, а в момента е част от програмата на 
фондация “Uccelin”. 

Представете се с няколко думи 
пред нашите читатели.
Привет, казвам се Симеон Николов, 
на 25 години, от София. Възпитаник 
съм на Софийската професионална 
гимназия по Туризъм (Тоха) с профил 
“Производтство и обслужване в за-
веденията за хранене”, след което 
придобивам диплома за “кулинарни 
изкуства” от кулинарната академия 
HRC. 

Разкажете ни повече за Вашия 
професионален път. От колко 
време се занимавате с готвар-
ство/кулинарно изкуство?
Кулинарната ми кариера започна още 
като ученик в 10-ти клас, когато ос-
вен професионалните стажове, кои-
то бяха част от учебната програма, 
аз също така започнах и първата си 
работа като готвач в ресторант 
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интервю на Мария Киркова

Lazy при шеф Ивайло Петков. Там работех до завършването на професионал-
ното си обучение, след което влезнах в кулинарната академия и стажовете по 
програмата ме отведоха първо в японския ресторант Roka в Лондон, а по-къс-
но и в калифорнийския Murray Circle, простиращ се на метри  от Златния мост. 
Точно работата в този ресторант и срещата ми с главната готвачка Моника 
Фейбис - моят трамплин към кулинарната сцена на Мишелин ресторантите. 
Благодарение на нея, само две седмици след завръщането ми от Щатите, аз 
заминах за Дания, за да се боря за позиция в престижния ресторант с 3 звезди 
Мишлен - Гераниум, на легендарния Шеф готвач Расмус Кофойд. 
В ресторантите от този ранг, без значение от това къде си работил и какъв 
опит имаш, в началото всеки кандидат за позиция преминава през 2 седмици 
пробен период, в който те оценяват качествата ти и това дали би бил под-
ходящо допълнение към екипа на ресторанта. Всъщност, аз тогава не получих 
позицията, казаха ми, че се справям доста добре и ме харесват, но има още как-
во да се желае. Аз избрах, все пак, да остана в ресторанта като стажант и 
само 2 седмици по-късно успях да докажа напълно, че заслужавам позиция в рес-
торанта. 

Участвали сте два пъти на Bocuse d'Or в различни отбори. Споделете ни 
какво е чувството да сте част от толкова престижно състезание?
Бокюс дор  е най-престижното кулинарно състезание в света, което има 
олимпийски характер и отбори от цял свят се състезават в изключително 
интензивна надпревара, съчетавайки продукти и вкусове от техните гео-
графски ширини със съвременни и традиционни техники на готвене, използ-
вайки завидна прецизност и креативност. Участието в такъв формат е из-
ключително динамично и изисква невероятна подготовка и усилия, но те 
зарежда с неповторима енергия и желание за развитие. Да бъдеш част от 
този формат е изключителна отговорност, но и гордост! 
Първото ми участие на Бокюс Дор беше през 2015 година като помощник гот-
вач на шеф Антонио Иванов в българските квалификации, ръководени от на-
шата гимназиална учителка Юлия Панджерова, а през пролетта на 2016 годи-
на заедно с него и шеф Димо Димов представихме България на европейските 
квалификации в унгарската столица Будапещa. 

Второто ми участие на Бокюс Дор, макар и не като състезател, а като асис-
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Кулинарната ми 
кариера започна 

още като ученик в 
10-ти клас, когато 

освен 
професионалните 

стажове, които 
бяха част от 

учебната 
програма, аз 

също така 
започнах и 

първата си работа 

тент, беше през миналата 2021 го-
дина за отбора на Дания, която 
грабна среброто на финалите във 
френският град Лион. Дания е стра-
на с изключителни успехи в история-
та на Бокюс Дор, а треньорът на 
датския отбор - Расмус Кофойд е 
единственият готвач в историята 
на състезанието, който има бронзо-
ва, сребърна и златна статуетка от 
финалите в Лион като състезател. А 
какво беше чувството да бъда част 
от техния отбор? Представете си, 
че играете във финал на световното 
по футбол с любимия си футболен 
играч.

В момента сте част от програма 
в Швейцария. Разкажете  
ни повече. 
Програмата, в която участвам, е 
предоставена от фондация „Uccelin” 
- създадена от знаменития швей-
царски шеф готвач Андреас Камина-
да, собственик на един ресторант с 
3 звезди Мишлен и два ресторанта с 
2 звезди. Неговата цел е да подпо-
могне развитието на млади талан-
ти в ресторантьорския бранш, като 
чрез програмата им осигурява обуче-
ния в едни от най-добрите ресто-
ранти в света. Самата програма се 
състои от 8 стажа - 4 от тях в рес-
торанти-партньори на фондация-

та, а останалите 4 в производители 
на хранителни продукти, фермери, 
винопроизводители и подобни. Сти-
пендиантите прекарват по един 
месец във всеки от ресторантите в 
тяхната програма и по една седмица 
в производителите. Списъкът, от 
който мога да избирам стажовете, 
съдържа над 50 ресторанта и над 30 
производителя. Моят избор беше 
основан на стила на готвене, реноме 
на ресторанта и препоръки от коле-
ги.
Ресторантите, в които аз избрах да 
усъвършенствам уменията си, 
включват - ресторант Schloss 
Schaustein (***), на самия шеф Andreas 
Caminada, намиращ се в най-малкия 
град в света Fürstenau. Ресторан-
тът се помещава в стар замък, раз-
полага също така с няколко стаи за 
посетилите му и предлага само едно 
меню, което се състои от 16 дегус-
тационни порции. Вторият ресто-
рант от програмата е  The restaurant 
(**), ръководен от шеф Heiko Nieder, 
разположен в хотел The Dolder, 
Цюрих. Следващият ресторант от 
списъка със стажове е Restaurant 
Hotel D’Ville (***) във френската част 
на Швейцария с главен готвач шеф 
Franck Giovannini. Ресторант, извес-
тен с историята си  как три поколе-
ния готвачи успяват да запазят 
трите звезди вече почти 30 години. 
Последният ресторант от програ-
мата е ресторант Boragò, който се 
намира в столицата на Чили, Санти-
аго, откъдето и отговарям на въ-
просите на Мими в момента. Също 
така, като част от програмата 
имах възможността да се запозная с 
работния процес в иновативния кок-
тейл бар „Bar am wasser”, месарница, 
мандра за алпийски сирена в швей-
царските Алпи, цехът за производ-
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ство на шоколад Felchlin и лично да 
опитам вината на едни от пионери-
те в производството на швейцар-
ско вино, фамилията Donatsch. Въз-
можността да придобиеш опит на 
такива места без да инвестираш 
лични средства е невероятна, а при-
добитите знания и създадените 
контакти безценни. Изключително 
благодарен съм на шеф Андреас Ка-
минада и неговата съпруга Сара, коя-
то всъщност е движещата сила на 
фондацията. 

И за финал, какво бихте казали на 
младите хора, които тепърва об-
мислят да се занимават профе-
сионално с готварство?
Бих ги посъветвал да се научат на 
търпение, уважение и себеотдаде-
ност. Да бъдат любознателни и от-
ворени за нови знания и приключения. 
Един от най-големите плюсове на 
тази професия е мобилността и въз-
можността да преоткриваш света 
чрез работата си - дали пътувайки и 
работейки на далечни места или се-
дейки вкъщи и готвейки ястия от 
друг континент. 

Стипендиантите 
прекарват по 

един месец във 
всеки от 

ресторантите в 
тяхната програма 

и по една 
седмица в 

производителите



ст
уд

ен
тс

ки
 ж

ив
от

54

...
Професията на програмиста е много 
творческа и е подходяща за майки
Интервю с Ирина Наскинова, програмист-аналитик в отдела за  

изкуствен интелект на Schwarz IT България и майка на 3 деца
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интервю на Schwarz IT

Разкажи ни за работата си в 
Schwarz IT България.

Настоящата ми роля, инженер по 
данни, е свързана с управлението на 
информационната инфраструктура 
и потоци, чрез които се събират да-
нните от различни източници и в 
разнообразен формат. Те се транс-
портират до хранилища за големи 
обеми от данни и се обработват, 
така че да сa готови за анализ. Ние 
гарантираме и подобряваме надежд-
ността, ефективността и качест-
вото на данните. 

вации, инициатива и бързо професио-
нално развитие. Екипът е от много 
интелигентни и хармонични лично-
сти. Значителна част от решения-
та взимаме заедно. Предоставят се 
много ресурси и обучения, за да сме в 
състояние да поддържаме скорост-
та, с която компанията се развива 
технологично.

Какъв е твоят стил на работа?
Работата на програмиста е свър-

зана с решаване на задачи. В това от-
ношение има един общ принцип, кой-
то сме го научили още от задачите с 
думи в математиката – описваме 
всичко, което знаем за проблема, изя-
сняваме си каква е крайната цел и раз-
деляме задачата на стъпки. Ако в еки-
па има човек с опит в конкретната 
област, винаги организирам първона-
чално среща с цел да ускоря решава-
нето на задачата. Това спестява мно-
го време. След първоначалното 
проучване моят принцип е бързо да 
преминавам от теорията към кода, 
да пробвам различни идеи за по-малки 
части от общата задача, после да 
сглобявам работещи компоненти и 
да ги адаптирам към очаквания резул-
тат. Получавам истинско удовлет-
ворение, когато е налице решението, 
но в ретроспекция оценявам, че в 
най-трудните моменти съм научила 
най-много. Така че когато за пореден 
път се натъкна на препятствие, 
знам, че в костеливото орехче има 
ядка и усилията, които полагам в мо-
мента, си струват.

Имаш 3 деца. Как успяваш да 
съчетаеш работа със семейни 
ангажименти? 

Когато децата ми бяха бебета и 
прохождаха, работех като самонае-

Какво те запали да започнеш в 
ИТ индустрията?

Преди години бях изключително 
впечатлена от едни уеб страници, 
където се използваха Java аплети, 
за да се анимират картинки, като 
например да се създаде ефект на 
езеро в подножието на планина. 
Исках да мога да направя подобна 
страница и успях да науча сама 
HTML от книги и основни неща от 

JavaScript, но аплетите се пишеха 
на Java и срещнах трудности. По 
това време не можеха да се намерят 
видео курсове, тези умения не се 
преподаваха  в университета и ми 
хрумна, че ако работя някъде, където 
пишат на Java, ще е по-лесно да ги 
усвоя. Така си намерих работа в Про-
сист Лабс, където се научих да про-
грамирам.

Как продължи пътя си в ИТ?
След първата си работа продъл-

жих своя път в тази област, като съм 
била програмист в различни междуна-
родни компании: Зебургер, Проксиад и 
Хюлет-Пакард. Имаше и период, в 
който бях самонаета и предоставях 
услуги в областта на онлайн бизнеса и 
технологиите за клиенти от САЩ. 
Започнах работа в Schwarz IT Бълга-
рия, защото бях решила следващата 
стъпка в кариерата ми да е в облас-
тта на големия обем от данни и из-
куствен интелект.

Какво най-много цениш в компа-
нията?

Schwarz IT България е изключи-
телно динамична ИТ компания. Рабо-
ти се с най-новите платформи в об-
ластта на големите данни, 
облачните технологии и изкуствен 
интелект. Има възможност за ино-

Schwarz IT България 
е изключително 
динамична ИТ 

компания
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Започнах работа 
в Schwarz IT 
България, 

защото бях 
решила 

следващата 
стъпка в 

кариерата ми да 
е в областта на 
големия обем от 

данни и 
изкуствен 
интелект

та от вкъщи. Имах възможност да 
планирам времето си и да съм близо 
до тях. Също така съпругът ми пое-
маше голяма част от грижата за де-
цата. Сега са по-големи и самостоя-
телни и си поделяме с тях 
домакинските задължения. Разбира 
се, вече всичко се обсъжда с тях и с 
техните идеи животът ни става 
по-богат.

Как Schwarz IT България подкре-
пя майките в екипа?

Компанията ни има възможност 
за гъвкаво работно време и поне 
един ден седмично работа от вкъщи, 
което дава възможност да се създа-
де индивидуален график и да се съче-
тае със семейните задължения. При 
раждането на дете има бонус. До-
пълнителното здравно осигуряване 
е много добро и покрива консултации 
при лекар по време на бременност, 
както и избор на екип при раждане. 
Имаме възможност да направим до-
пълнителни здравни осигуровки за 
цялото си семейство според догово-
ра с компанията. Ако децата са 
по-големи, се предоставят Multisport 
карти за тях.

Все още битува мнението, че 
ИТ браншът е по-скоро „мъжка“ 
територия. Съгласна ли си с 
това твърдение?

Противно на митa, че жените не 
разбират от технологии, едно ско-
рошно проучване на психолога Минг-
Те Ванг, професор в Университета 
на Питсбърг , установява, че жени-
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да я използваш, да провериш какво 
прави, как се случва и да я използваш 
последствие за реални проекти, въз-
никват условия за осъществяване на 
идеите.

Какво би казала на младите 
хора, и най-вече на дамите, кои-
то тепърва се ориентират в 
ИТ индустрията?

Светкавичната скорост, с която 
се развиват технологиите, никога 
няма да ви остави да скучаете. 
Нещо повече, това е голямо предим-
ство за начинаещите, защото ако 
положат нужните усилия, бързо мо-
гат да са на близко ниво с напредна-
лите. Най-важното умение е да учи-
те и бързо да експериментирате, да 
не засядате в теория, а да тества-
те всичко, да не се притеснявате да 
грешите и да преминавате към 
следващата хипотеза. Не преста-
вайте да задавате въпроси и да 
търсите отговори. Имайте само-
чувствие и не подценявайте силни-
те си страни, точно тези, които 
възприемате като естествени и 
дори не забелязвате.

Как според теб ще се променя 
ИТ бранша през следващите ня-
колко години?

В най-скоро бъдеще почти всички 
приложения ще се ползват като услу-
ги от облачните технологии, ще 
имат интегрирани модели на из-
кycтвeния интелект (АI), ще се обра-
ботват големите обеми от данни, 
част от които ще се изпращат от 
датчици, свързани с интернет на 
нещата (IоТ). Голямо предизвикател-
ство ще бъде сигурността и непри-
косновеността на личните данни, 
както и запазването на правата и 
свободите, които сега имаме, в една 
още по-прозрачна среда, където ще 
има повече данни за нас, от колкото 
ние самите осъзнаваме.

те с развити математически спо-
собности често имат и отлични 
вербални умения, което се среща 
много по-рядко при мъжете. ИТ ин-
дустрията изисква много комплекс-
но мислене и умения за работа с 
хора. Поне 20-30% от времето е 
свързано с общуване с колеги от 
екипа или от други отдели, с клиен-
ти или с бизнес лидери.

Образът на самотен интроверт, 
който със светкавична скорост хак-
ва някаква система или създава уни-
кална програма, е напълно сбъркан, 
въпреки че продължава да се ут-
върждава във филмите. В действи-
телност професията на програмис-
та е много творческа, близка е до 
свободните професии. Същевремен-
но е подходяща за майки, защото 
може да се извършва напълно от раз-
стояние или предлага гъвкаво ра-
ботно време. 

Цялата международна общност 
от програмисти има изградена кул-
тура за споделяне на знания и взаи-
мопомощ. Жените могат да успеят, 
защото са по-склонни да задават 
въпроси и да признаят, че не разби-
рат нещо, бързо откриват хора с 
опит в подобен тип задачи като 
техните, с което намаляват обхва-
та на неизвестното, създават до-
бри взаимоотношения между екипи-
те, намаляват напрежението, като 
разбират реалните причини някоя 
задача да не може да се изпълни в оч-
аквания срок и са склонни на компро-
миси и намиране на решения от типа 
печеля-печелиш. Благодарение на 
вродената си емпатия и интуиция, 
както и способността да обясняват 
сложни неща по лесен за разбиране 
начин, жените могат да създадат 
добра комуникация между хора, екипи, 
клиенти и ръководители. ИТ индус-
трията наистина се нуждае от 
това, защото в реалния бизнес при-
ложенията са мултиплатформени, 
съществуват в хибридни или облачни 
среди и в тяхната реализация участ-
ват повече от един екип, дори пове-
че от една компания.

Какво те мотивира да се 
развиваш?

Любопитството и експеримен-
таторство. Има нещо вярно в това, 
че в ИТ бранша се запазва духът на 
играта. Всяка новост в технологии-
те има невероятен потенциал и дава 
нови възможности. Когато същест-
вува тестова среда, където можеш 
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1. Приложението на 
университета ви
Проверете дали вашият университет или студент-
ски съвет имат специално разработено приложение. 
Те могат да варират от статична информация до 
достъп до личния ви имейл и програма или полезни но-
вини за живота в кампуса. 

2. Blackboard
(или учебната платформа, която използвате)

Blackboard e виртуалната учебна среда, която повече-
то университети във Великобритания използват. Там 
ще намерите презентации и бележки от лекциите, 
линк към записа от лекциите, съобщения от препода-
ватели и админстратори, както и възможността да 
предадете курсовите си работи. Ако искате да има-
те бърз достъп до всичко това от мобилния си теле-
фон, не пропускайте да свалите апликацията. Достъп 
до уебсайта пък ще получите през портала на универ-
ситета. 

ТОП 14 ПрИлОЖеНИя, 
които ще направят  
следването ви по-лесно

материал на Юлия Кошаревска

С
ледването в чужбина не е лека задача, но мобилният ви телефон може да го на-
прави далеч по-лесно. Той ще ви е от полза не само за да се свързвате с близки-
те си в България, но и за да организирате деня си, следите финансите си и да 
комуникирате с университета и други институции. 
Тук ще намерите списък от топ 14 приложения, които да свалите, за да се под-
готвите за всичко, което ви очаква.

Не пропускайте да свалите 
приложението на банката ви за 

бърз и сигурен достъп до онлайн 
банкирането ви

3. Forest
Колко често ви се случва да започнете да учите и след 
5 минути да се озовете в ТикТок? Преди да разберете 
сте прекарали един час, гледайки забавни видеа и от-
ново се чудите защо не ви стига времето за учене? 
Приложението Forest може да ви помогне да решите 
този проблем.

Щом го включите, на екрана ви започва да расте дър-
во. То ще порасне след 25 минути, в които нямате 
право да използвате телефона си. Ако го направите, 
ще загубите дървото и трябва да започнете от са-
мото начало. Целта е да посадите цяла гора, като 
може да се състезавате със самия себе си, за да я на-
правите още по-красива следващата седмица. 

Освен много креативно, приложението е и базирано 
на научни факти - доказано е, че идеалното време за 
концентрация е 25 минути, след това започваме да се 
разсейваме и имаме нужда от 5-минутна почивка, пре-
ди да започнем още една сесия от 25 минути концен-
трация.

4. RefME 
Това приложение ви позволява да сканирате баркода 
на всяка книга и да създадете референция в избран от 
вас формат, която да използвате в курсовите си ра-
боти. 
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Колко често ви се 
случва да започнете 

да учите и след 5 
минути да се озовете 
в ТикТок. Преди да 

разберете сте 
прекарали един час, 
гледайки забавни 
видеа и отново се 
чудите защо не ви 
стига времето за 

учене? Приложението 
Forest може да ви 
помогне да решите 

този проблем

5. Oxford Dictionary или  
Google Translate 
Оксфордският речник има и мобилна версия, която ще ви е под 
ръка за бърза справка на думи по време на семинар. Google 
Translate пък освен стандартния превод ви предлага опцията да 
направите снимка на даден текст, който приложението да пре-
веде автоматично.

6. Google Calendar
Google Calendar ви дава възможността да организирате всички 
места, на които трябва да отидете - от лекции и семинари 
през срещи на клубовете, в които сте се записали до излизания с 
приятели. Проверете дали лесно може да синхронизирате про-
грамата от университета с личния ви календар и използвайте 
цветовото кодиране, за да знаете какъв тип задачи ви пред-
стоят във всеки един момент. 

7. Google Drive 
Google Drive е един от най-лесните начини да споделяте файлове 
с колеги. Освен това Google Drive ще ви позволи да отваряте и 
обработвате файлове, както от личните ви лаптоп, таблет и 
мобилен телефон, така и от университетските компютри. Ако 
се затруднявате да водите записки в дадена лекция, споделете 
документа с колега и двамата може да записвате на едно и също 
място.

8. Slack, Astana, Trello
Ако ви предстои работа в екип по университетски проект или 
за някое общество, в чийто комитет участвате, приложения 
като Slack, Astana или Trello ще ви помогнат по-лесно да органи-
зирате екипната работа. Trello може да използвате и като личен 
списък от задачи, където в различни колони да отбележите 
всичко, което трябва да направите, за да не забравите кога 
трябва да предадете поредното есе. 

9. Evernote 
С Evernote може да създавате бележки в избран от вас формат 
- снимки, аудио файлове или дори ръчно написани. Приложението 
е изключително полезно за идеи, които ви хрумват на неочаква-
ни места! 

10. Приложението на банката ви
Не пропускайте да свалите приложението на банката ви за бърз 
и сигурен достъп до онлайн банкирането ви. От там ще може да 
правите почти всичко, което може да направите на касата на 
банка - да превеждате и получавате пари, да проверявате ба-
ланса си, да управлявате сметката и овърдрафта си и още мно-
го други.

11. Wriggle, CityMunch,  
Too Good to Go и други
Проверете какви приложения за ексклузивни оферти в заведения 
има във вашия град. Така не само ще опитате повече местна 
храна, а и ще получите добри отстъпки. 

12. UniDays
Ако живеете във Великобрита-
ния, Unidays ще ви даде достъп до 
много оферти специално за сту-
денти. Отстъпките, които ще 
намерите там включват големи 
магазини и доставчици на храна, 
дрехи и дори техника. 

13. Headspace
Освен с ученето, по време на 
следването си ще трябва а се на-
учите да се справяте с нови от-
говорности и стресът, който 
идва от тях. Headspace е чудесно 
приложение, което да ви помогне 
да се грижите за психичното си 
здраве, да практикувате 
mindfulness и да отделяте време 
за себе си. Приложението ви 
предлага дневни медитации в 
лесно достъпна форма. След като 
използвате пробния период, при-
ложението се заплаща. 

14. Приложение за 
спорт
Освен за психичното си здраве, не 
забравяйте да се погрижите и за 
физическото. Изберете аплика-
ция с подходящите за вас упраж-
нения, фитнес програма или хра-
нителен режим и не губете тонус 
дори и по време на сесията. 
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Как
ТИК ТОК  
превзе света?
материал на Нора Ивова
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Приложението е 
базирано на 
неуспешната 

платформа Vine, 
която бе 

създадена за 
споделяне на 
кратки видеа

Една от най-успешните социални мрежи
Tik Tok представлява една интересна комбинация от идеи. Може би знаете, 
че приложението е базирано на неуспешната платформа Vine, която бе съз-
дадена за споделяне на кратки видеа. Много от сега популярните влогъри 
всъщност са започнали точно от там, но след като виждат, че Vine няма 
особен успех, се прехвърлят в други платформи.

Tik Tok е приложение, което комбинира трите най-използвани социални мре-
жи - Facebook, Snapchat и Instagram. Споделят се видеа, към които може да се 
добавя музика, филтри, текст и различни елементи. Приложението разчита 
на алгоритми, за да може да показва клипове на потребителите, базирани 
на техните интереси. Реално то позволява записване, редактиране и спо-
деляне на кратки клипове между 15 и 60 секунди.

Мобилното приложение се превръща в истински хит през 2018 г., но реално 
бива пуснато през 2016 г.. Първоначалният му дебют е на китайския пазар, 
след това придобива стартъп Musical.ly  и започва да оперира в САЩ. През 
2018 г. TikTok става истински хит като отчита цели 205 млн. сваляния за 
периода октомври-декември. През 2019 г. свалянията надминават 1 млрд.
Целевата аудитория на приложението, което превзе света, включва мла-
дите хора, родени между 1997 г. и 2010 г.. Но това не означава, че се използва 
само от тях. Tik Tok става истинска фурия, която се използва от малки и 
големи по целия свят. Освен да гледат клипове, много възрастни хора реал-
но снимат такива и стават изключително популярни.

П
рез последните две години, Tik Tok успя да превземе целия свят с повече от 690 
милиона активни потребители и 2 билиона сваляния. Това го прави новия феномен 
сред мобилните приложения, който набира все по-голяма сила по целия свят. Съ-
държанието, което предлага приложението е толкова разновидно, че всеки човек 
може да открие подходящото за него и да прекара дълго време забавлявайки се.. А 
пък ако сте достатъчно смели може и сами да създавате съдържание, което може 
би ще се хареса на други хора и Вие ще бъдете новата Tik Tok звезда.
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Активните 
потребители на 

приложението през 
2020 г. година са 

били 837 милиона, а 
днес достигат 1 

милиард

Какво прави TikTok 
толкова успешен?
Едно от най-отличаващите неща на 
приложението е бързината, с която 
видеоклиповете се разпространя-
ват и реално могат да станат из-
вестни. Няма значение дали сте зна-
менитост или обикновен човек, ако 
съдържанието е забавно или инте-
ресно, то успешно може да стане 
много популярно в социалната мре-
жа.

Не е нужно да сте експерти в реда-
ктирането на видеа, както в други 
платформи, в които се споделя видео 
съдържание, тъй като филтрите, 
музиката и другите функции могат 
да се използват много лесно, само с 
няколко кликвания. Всичко, което 
трябва да направите, е да отвори-
те приложението, да запишете ви-
деоклип и с помощта на няколко 
функции да добавите филтри и музи-
ка. Ако успеете, то вие сте на пра-
вия път. Ако славата не дойде вед-
нага, забавлението, което ще 
изпитате докато създавате съдър-
жанието, определено ще си е стру-
вало.

Още нещо, което прави TikTok попу-
лярен, е това, че в него може да наме-
рите съдържание за всеки потреби-
тел. Интересувате се от спорт, от 
комедия, от мода или пък от коли? 
Алгоритъмът на приложението ще 
направи така, че да виждате точно 
това което ви е интересно. Освен 

това, приложението е много лесно за използване. 90% от потребителите из-
ползват приложението всеки ден.
Това приложение дава възможността на всеки потребител да бъде себе си и да 
изрази своята креативност. Дава възможността на тийнейджъри и по-големи 
хора да се чувстват главния герой, да се забавляват с часове, записвайки някое 
видео и да релаксират, разглеждайки интересни за тях кратки клипове.

Tik Tok като вдъхновение за много
Знаете ли, че след големия успех, който постигна Tik Tok, той стана истинско 
вдъхновение за много други платформи. Нека вземем за пример Instagram. Всички 
сме виждали частта с Reels, която силно наподобява на Tik Tok, нали? Там също 
може да скролвате, гледайки само и единствено кратки видеа. Друга платфор-
ма, която взе пример от приложението, превзело света, е гигантът YouTube. 
Дори там може да откриете тази част с кратки видеа, които може да гледа-
те, но под името Shorts.

Tik Tok маркетинг
 В началото на Tik Tok много маркетинг експерти се питаха дали си струва да го 
използват. Но днес милиони компании рекламират своите продукти и услуги 
там, и то с голям успех. Основното предимство на Tik Tok е, че позволява рекла-
ма чрез инфлуенсъри.

Нека включим малко статистика. Приходите на Тик Ток се покачват със средно 
457% годишно. Активните потребители на приложението през 2020 г. са били 
837 милиона, а днес достигат 1 милиард. Ако таргетирате млади хора и все 
още не го правите в Tik Tok, побързайте. 
Много от популярните марки вече са постигнали големи резултати от марке-
тинг кампании в Tik Tok. Основата им цел е да доведат до повече осведоменост 
относно марката, но и кампании за генериране на трафик и продажби имат го-
лям успех. Популярна стратегия за реклама в това приложение включва ангажи-
ране на публиката, показвайки неангажираната страна на бранда чрез забавни 
клипове и предизвикателства. Това привлича клиенти, а след това следва и ре-
ално привличане на хора към продуктите и услугите.

Популярни български тиктокъри
Разбира се, няма как да не споменем и българите, които успешно набраха попу-
лярност в приложението, покорило целия свят. Някои от тях са актьори, други 
танцьори, геймъри или гримьори, но всички те са събрали много последователи 
благодарение на забавни и интересни клипчета, които създават.

Първият, и един от най-популярните тиктокъри в България, е Калоян Дими-
тров, още известен като Балан. Той е известен изпълнител, танцьор и инфлу-
енсър, който наскоро стана и баща. В Tik Tok, Балан има повече от 658 хиляди 
последователи. Видеата му са забавни, включват скечове и различни моменти 
от ежедневието му като родител. Често във видеата му виждаме неговата 
половинка - Надежда..

Вторият инфлуенсър, за когото ще ви споделим, е Елекса. Актрисата, играла в 
сериала „Кървава луна“ има над 667 хиляди последователи. Съдържанието, кое-
то споделя, включва влогове, красиви картини, танци и много други. Акаунтът 
и се върти изцяло около артистичната й природа.

Няма как да пропуснем да споменем и 5krisi, млада гримьорка, която показва раз-
лични визии и гримове ежедневно в своя акаунт. Последователите на Криси са 
хора от целия свят и достигат до 1,1 милиона.

Близначките Сузи и Рени са български инфлуенсъри, достигнали до цели 886 хи-
ляди последователи в Tik Tok. Съдържанието, което споделят, включва предим-
но танци, видеа и скечове.

Независимо на каква възраст сте, то вие със сигурност знаете за TikTok, прило-
жението, което успешно завладя света. А използвате ли го?
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Дарин Ангелов:   
Обичам всичките си роли
интервю на Борислав Борисов

дарин ангелов е завършил НатфИз през 2004 г. в класа на проф. Стефан данаилов. от 2002 г. е в 
трупата на Народен театър “Иван вазов” където негови роли са: дион в”зимна приказка” и фран-
циско в “Хамлет”от уилям Шекспир, льоша в “животът е прекрасен” от Николай ердман, лот в 
“царството земно” от тенеси уилямс, едмънд тайроун в “дългият път на деня към нощта” от 
Юджийн о`Нийл, Петър в “опит за летене” от Йордан радичков, константин Мастаков в “Чаровно 

лято с всичките му там неприятности” и Саша в “neoдачници” от Максим Горки, Бен в “лисичета” от лилиан 
Хелман, Сава Попович в “когато гръм удари” от Пейо яворов.

в момента, извън театъра, е актьор в сериала „лъжите в нас“, водещ-панелист в „На кафе“ по Нова телеви-
зия, както и участник в „като две капки вода“.
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В България 
напоследък се 

доказа, че не е никак 
трудно да станеш 
каквото и да било
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Здравей, ти си един от популярните български ак-
тьори. Лесно ли се става актьор в България?

В България напоследък се доказа, че не е никак 
трудно да станеш каквото и да било. Не е толкова 
сложно да станеш и актьор. Но да си актьор който 
вълнува, актьор който може да накара зрителя да сва-
ли защитите си и да ти позволи да докоснеш и 
най-ревностно пазените му емоции - това вече е 
сложно. Тогава вече не става само с "искам да съм ак-
тьор".

И ти ли мечтаеше като дете да станеш актьор? Кои 
ти бяха любимците? 

Като дете исках да ставам всичко друго, но не и 
актьор. Пожелах да се занимавам с професията на дос-
та напреднала възраст от детството си, бях на 19 
години. Реално, след казармата, реших да се насоча към 
професията. Тогава реших, че ще отида да гледам те-
атър, но този път не като обикновен зрител, а като 
човек който търси с какво е по-различна тази профе-
сия и дали ще ме привлече. Гледах "Нирвана" с Владо 
Пенев. Излизайки от представлението си казах: „Да, 
искам да съм актьор, искам и аз да съм като него."

Ако не беше станал актьор, какво щеше да правиш? 
Работил ли си друго?

Работил съм какво ли не, но никога не съм работил 
нещо, което да съм го приемал като платформа за 
професионално развитие. Работил съм, за да печеля 
някакви пари. С театъра нещата стоят някак по друг 
начин. Аз не ходя на работа, нито пък работя нещо. 
Тук играя и имам привилегията да изпитвам удоволст-
вие.

Ти си част от Народния театър. Това е огромна чест. 
Как успя да попаднеш там? Нали знаеш, че много хора 
искат да са на твоето място?

Естествено, гордея се, че съм част от тази трупа. 
Да попаднеш обаче като актьор в театъра не е тол-
кова сложно. Понякога е въпрос и на късмет. Сложно е 
друго... да се задържиш в театъра, да докажеш, че там 
е твоето място, че си достоен да си част от трупа-
та му, да докажеш, че имаш какво да дадеш на тази 
трупа и този театър.

Коя е най-значимата роля, която си играл до момен-
та? А тази, която ти е била най-трудна?

Не мога да ти кажа коя роля ми е по-любима, коя 
по-сложна, коя по-лесна. Обичам всичките си роли. Има 
спектакли, които са белязали актьорския ми път, но 
това не е заради ролята, която играя в тях, а заради 
любовта между колегите, с които създаваме тези 
спектакли.

Какво за теб е популярността? Ако я загубиш и хора-
та в един момент те забравят, как ще го приемеш?

Популярността е един от не дотам приятните 
странични ефекти на професията ми. Никога не съм 
правил театър само за да съм популярен. Това е глупа-
во. 

Защо български актьори трудно достигат до Холи-
вуд? Толкова ли е невъзможен този пазар за нас?

При положение, че от цял свят се натискат към 
Холивуд, защо на нас да ни е по-лесно да пробием там, 
че и да се чудим защо не можем. Напротив - можем и го 
направихме. Много кинотворци, като нямам предвид 
само актьори, вече са пробили и то много отдавна. 
Просто не чуваме за тях, защото не обичаме да бием 
тъпана. 

Имаш брат. Той също е актьор. До него ли се допит-
ваш, ако трябва да вземеш решение? Подкрепяте ли 
се? 

Естествено, че до брат ми се допитвам. Той ми е 
най-близкият човек, познаваме се още от раждането, 
както се казва. Много по-силен си, когато имаш под-
крепата на такъв човек и знаеш, че можеш да се опреш 
и довериш на него, когато поискаш.

Как се виждаш след 10 години в този занаят? 
Да ти кажа, по-важно е как ще съм запълнил тези 

10 години. Това ще ми покаже накъде да вървя през 
следващите 10.

Много хора се чудят дали да запишат „актьорство 
майсторство“. Какво би ги посъветвал?

Да опитат, да не се отказват. Ще е трудно, ще е 
болезнено, ще е отказващо, но ако наистина го искаш 
с цялото си сърце и душа, един ден ще ти достави 
удоволствие, което не може да намериш никъде друга-
де.



ст
уд

ен
тс

ки
 ж

ив
от

62

tr
av

el

62

Б
ахрейн или Кралство 
Бахрейн, е малка ос-
тровна държава, разпо-
ложена в Персийския за-
лив, на север от Катар 
и на изток от Саудит-
ска Арабия, която ус-

пешно се бори с морето и абсолютно 
ненасилствено разширява терито-
рията си с всяка изминала година, из-
граждайки изкуствени острови. Името 
произлиза от арабското al-ba rayn и оз-
начава „две морета”. Това е поредната 
страна, която пази легенда за себе си, 
че е била Раят на земята, където, и тук 
става интересно, са живели Адам и Ева 
преди да съгрешат и да бъдат изгоне-
ни. 
Бахрейн е най-малката страна в Близ-
кия изток, площта й е само около 474 
квадратни километра. Първоначално в 
рамките на страната са се включвали 
33 острова, но интензивните дейнос-
ти по усвояване на територия от мо-
рето са довели до впечатляващите 84 
острова към момента. Бреговата й 
ивица е с дължина 160 километра и не 
граничи с никаква страна по суша. 
Най-високата точка в страната е въз-
вишението Джабал ал Дукан (Планина-
та на дима), с височина 134 метра. На-
рича се „Планината на дима” заради 
маранята, която се вижда на върха в 
горещите дни и създава илюзията за 
дим или пушек. 

БАХрЕйН - 
две морета в  
рая на земята 
Наричат го още „Скритият бисер на Персийския залив”

материал на Ива Йохан Ганчева

Интересни факти, свързани с географията на Кралството:
 ■ Само 2,82% от земята на страната е обработваема, а селското сто-
панство (доколкото има такова) зависи от напояването.

 ■ Най-горещите месеци на годината са юли и август, а януари и февруари 
са най-влажните.

 ■ Макар и малка по площ, страната също си има своите екологични про-
блеми - липсата на прясна питейна вода, опустиняването и замър-
сяването с петролни продукти. Качеството на въздуха е друг важен 
проблем, дължащ се на пясъчни бури, индустриално замърсяване, авто-
мобилен трафик и производството на торове.



Най-малката страна в 
Близкия изток е сред 
най-богатите в света 

по БВП

Манама 
Това е столицата на Бахрейн и 
най-големият град с население от 
около 200 000 души (населението 
на Кралството е 1.7 милиона). Днес 
гъсто застроена и модерна, в древ-
ността Манама е била пресечна 
точка на главни търговски пътища. 
Корабите, плаващи в Персийския 
залив, са се отбивали на островите 
на Бахрейн да зареждат вода и да 
се снабдяват с хранителни проду-
кти. В Националния музей на Бах-
рейн могат да се видят артефакти 
от древната цивилизация Дилмун, 

която процъфтява в региона в про-
дължение на хилядолетия, и се спо-
менава като търговски център в 
шумерските икономически тексто-
ве от края на четвъртото хилядо-
летие преди Христа, когато е бил 
пункт за претоварване на стоки 
между Шумер и долината на Инд. В 
пика на своя политически и иконо-
мически възход Дилмун е контроли-
рал търговските пътища на Пер-
сийския залив. Според някои 
съвременни теории шумерите са 
считали Дилмун за свещено място. 
Най-големият някогашен храм на 
културата Дилмун и некропол око-
ло него се намират в южната част 
на Бахрейн, но най-ценното – грън-
ци, тотеми и бижута – могат да се 
видят в гореспоменатия национал-
ния музей, който има интересна 
архитектурата - прилича на обър-
ната лодка.

Вечер, по тъмно, холограми „въз-
становяват“ липсващите стени на 
разкопаните руини и показват кар-
тини на войни: араби, след това 
португалци и накрая британци. 
Крепостта на остров Рифа е запа-
зена почти непокътната, защото е 
била непревземаема. Запазено е ця-
лото й оборудване и дори обзавеж-
дането в помещенията на стража-
та.

Освен археологическите забележи-
телности, Манама може да се пох-
вали, като повечето големи араб-
ски градове, с живописен пазар (сук), 
който се казва Баб ел-Бахрейн Сук и 
предлага стоки от цветни ръчно 
тъкани тъкани през подправки до 
перли - нещо средно между Женски 
пазар и Капалъ чарши. 

Още интересни факти,  
свързани с историята  
на Бахрейн:

 ■ В исторически план Бахрейн е из-
вестен със своето перлено ри-
барство, което се счита за едно 
от най-добрите в света.

 ■ Няколко древни царства са вла-
дели древен Бахрейн, включител-
но вавилонците и асирийците.

 ■ Бахрейн е бил познат сред древ-
ните гърци като Тилос, който 
по това време бил известен 
със своите памучни дървета и 
текстилна промишленост.

 ■ Бахрейн участва във Втората 
световна война, изпращайки вой-
ски в помощ на съюзническите 
сили.

 ■ Страната получава независи-
мост от британското колониал-
но управление през 1971 г. 

Може би не много известен факт е, 
че през V век християнството е 
доминираща религия в Бахрейн. 
Страната пада под ислямско упра-
вление след експедицията на Заид 
ибн Харита от VII век, която е одо-
брена от пророка Мохамед. През 
1521 година португалците завладя-
ват острова и го управляват 80 
години. Много по-късно, през 1892 
година, територията официално 
става британска колония.

Днес островната държава може да 
се похвали с относително модерен 
подход към традиционни арабски 
ценности. Например, Бахрейн е една 
от малкото страни в Близкия из-
ток, в която жените имат право да 
гласуват и да се борят за изборни 
длъжности. От друга страна пък 
първият премиер след независи-
мостта през 1971 г., Халифа бин 
Салман Ал Халифа, е най-продължи-
телно заемалият длъжността ми-
нистър-председател в света, кой-
то остава на тази позиция от 1971 
г. до смъртта си през ноември 
2020.

Бахрейн е сред най-богатите стра-
ни в света по БВП, с БВП на глава от 
населението от малко над 23 000 
долара. Суровият петрол и петрол-
ните продукти са основният износ 
на Бахрейн. В страната ежедневно 
се добиват 40 000 барела. Иконо-
миката е от смесен тип, с държавен 
контрол върху много основни индус-
трии, включително важните индус-
трии с петрол и алуминий.

Халифа бин Салман 
Ал Халифа заема 

длъжността 
министър-

председател за 
най-дълъг период 
от време в света - 
почти 50 години
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Според гъстотата на населението (2182 души на ква-
дратен метър) се нарежда на трето място в света, из-
преварвана само от Монако и Сингапур, съответно със 
19 361 и 8019 души на кв. км. Емигрантите съставляват 
55% от общото население на Бахрейн и повечето са ра-
ботници от Южна Азия.

Лайфстайл
 ■ Най-вероятно заради това, че се намират в пустиня, 
макар и култивирана пустиня, но местните смятат, 
че колкото повече дървета притежаваш, толкова си 
по-богат.

 ■ Най-разпространени тук са фурмите. Едва ли има 
къща без изстисквачка на фурми. От тях се прави 
нещо като мед. 

 ■ Два са източниците на богатства на страната: пер-
лите и нефтът. Доскоро със закон е било забранено 
чужденци да ловят бисери. Сега се излиза с лодка и 
на гмуркачите е позволено да извадят максимум 16 
стриди. В страната е забранен вносът на фалшиви 
бисери или имитации. 

 ■ Богатите къщи имат хладилник пред входа за прислу-
гата, където се оставя опакована храна, останала от 
обяда или вечерята, за бедните или за всеки, който 
има нужда.

Разгледахме поредно местенце на картата на света, кое-
то примамва с екзотика. Феновете на Формула 1 могат 
да посетят страната и да гледат на живо състезание-
то. За семейства с деца (а и без :)) воден парк “Загубеният 
рай на Дилмун” е идеален избор. Сред културните забеле-
жителности, които не са за изпускане, са Националният 
музей, Голямата джамия, мол Авенютата, който е като 
закрит град, паркът за кралски камили, многобройните 
крепости. Време на плажа и разходка с лодка в залива са 
задължителни. Каквото и да изберете, не пропускайте да 
опитате местната кухня, храната винаги добавя невиди-
ми щрихи към атмосферата и цялостното усещане за да-
дено място.

През V век 
християнството е 

доминираща 
религия в Бахрейн



СОФИЯ
14 МАЙ

РЕГИСТРИРАЙ СЕ ТУК

СОФИЯ
15 МАЙ

РЕГИСТРИРАЙ СЕ ТУК
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Лайфстайл  

Как ТикТок превзе света

Травел БахрейнСпециалност на бъдещето 

Нанотехнологии

Звезден час

ДАРИН 
АНГЕЛОВ

Кино и телевизия
Аграрна Икономика
Кино и телевизия

Аграрна Икономика
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