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Чудесно време!
Времето на образователните изложения. Хиляди ученици и студенти спокойно и естествено проучват възможностите да учат в САЩ, Великобритания,
Холандия, Италия, Германия, така както
аз преди доста години обмислях какви
шансове имам да уча в точно избрания
университет в... България.
Някои от тях с лекота завършват
Оксфорд (вижте първия материал в
броя), други покриват високи нива на английски език на 16-годишна възраст, а на
техните години аз бях забравил руския
език и не успях в първия си опит да вляза
в Софийския университет.
Чудесно време, млади приятели! Време, в което можете да търсите и избирате сред отлични възможности. Време, в което имате право да бъдете
неуверени и колебливи. Но и време (животът е странно нещо), в което трябва да правите избори и да се подготвяте да носите отговорност за тях.
Бъдещето е ваше, клише е, но бидейки
такова е вярно. Ето защо и изборите
трябва да са ваши, за да знаете, че
сами сте изработили вашето „утре”.

Ивайло Ганчев - главен редактор
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В ОКСФОРД СЕ
ВЛИЗА БЕЗ
ПРИТЕСНЕНИЕ
Попитах го какво най-често го
питат и какви съвети дава найчесто.
„Най-често ме питат за квалификации по английски език, което е
малко странно, защото те не са съществена част от това, по което
ни оценяват за прием, а нещо, което
просто отбелязваш за налично, когато кандидатстваш.
Съветвам кандидатите да дават смело напред и да не се притесняват. Много хора и тук, и в Англия,
сякаш се притесняват да кандидатстват в този университет, аз пък
ги съветвам да не се притесняват,
да бъдат смели и нещата се подреждат.

Визитка
Име:
Възраст:
Град:

В

Любомир Атанасов
Математика и компютри
Oxford University

няколко поредни образователни изложения на консултантска
фирма Едланта на масата на Оксфорд посетителите можеха
да забележат едно и също момче. Спрях на масата и се поинтересувах кой е, като отбелязах, че вече няколко пъти го виждам на това място да консултира желаещите да учат в един от найпрестижните университети в света. Той се представи като Любомир
Атанасов, завършил Математика и компютри в Оксфорд, спомена, че
вече 3-та година седи на тази маса и деликатно ме корегира като заяви,
че просто се опитва да помага с личния си опит, а реалните консултации се правели от Едланта.
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Аз кандидатствах през 2008 г.
Учих в Софийската математическа
гимназия и кандидатствах заедно с
приятелката ми, която също беше
приета в Оксфорд и сега завърши заедно с мен почти същата специалност.
Кандидатствахме сами, решихме,
че ще можем да се справим без чужда помощ, а и процесът по кандидатстване е много добре описан на сайта на UCAS. За Оксфорд специално
документи се подават до 15-ти октомври и след това системата те
поема, имаш тестове и интервюта.”
Подаването на документи за прием в Оксфорд и Кеймбридж е с по-ранен срок от останалите университети, за които документи се

образование в цифри

Световната класация на
университетите на Times
Higher Education за 2012/ 2013 г.
Образователното приложение на Таймс - Times Higher Education, публикува традиционната си авторитетна и популярна годишна класация на университетите по света, заедно с прилежащата информация за методологията и различни
анализи. Ето кои са университетите в топ 50:
№

университет

държава

оценка

1

California Institute of
Technology

United States

95.5

2

University of Oxford

United Kingdom

93.7

2

Stanford University

United States

4

Harvard University

5

№

университет

държава

оценка

27

University of Tokyo

Japan

78.3

28

University of Melbourne

Australia

77.9

93.7

29

National University of
Singapore

Singapore

77.5

United States

93.6

30

University of British Columbia

Canada

77.3

Massachusetts Institute of
Technology

United States

93.1

31

University of WisconsinMadison

United States

76.9

6

Princeton University

United States

92.7

32

University of Edinburgh

United Kingdom

76.1

7

University of Cambridge

United Kingdom

92.6

33

University of Illinois at Urbana
Champaign

United States

75.8

8

Imperial College London

United Kingdom

90.6

34

McGill University

Canada

75.7

9

University of California,
Berkeley

United States

90.5

35

University of California, Santa
Barbara

United States

75.6

10

University of Chicago

United States

90.4

35

University of Hong Kong

Hong Kong

75.6

11

Yale University

United States

89.2

37

Australian National University

Australia

75.4

12

ETH Zürich – Swiss Federal
Institute of Technology Zürich

Switzerland

87.8

38

University of California, San
Diego

United States

75.2

13

University of California, Los
Angeles

United States

87.7

39

London School of Economics
and Political Science

United Kingdom

73.1

14

Columbia University

United States

87.0

40

École Polytechnique Fédérale
Switzerland
de Lausanne

73.0

15

University of Pennsylvania

United States

86.6
41

New York University

United States

72.8

16

Johns Hopkins University

United States

85.6
42

United Kingdom

85.5

University of North Carolina at
United States
Chapel Hill

72.4

17

University College London

42

Karolinska Institute

Sweden

72.4

18

Cornell University

United States

83.3
44

University of California, Davis

United States

71.8

19

Northwestern University

United States

83.1

20

UNIVERSITY OF MICHIGAN

United States

82.6

44

Washington University in St Louis United States

71.8

21

University of Toronto

Canada

82.2

46

Peking University

China

70.7

22

Carnegie Mellon University

United States

81.5

47

University of Minnesota

United States

70.5

23

Duke University

United States

81.2

48

Ludwig-MaximiliansUniversität München

Germany

70.4

24

University of Washington

United States

79.9

49

University of Manchester

United Kingdom

70.1

25

Georgia Institute of
Technology

United States

78.8

50

Pohang University of Science
and Technology

Republic of Korea 69.4

25

University of Texas at Austin

United States

78.8
източник: www.timeshighereducation.co.uk
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изпити и сертификати

МЕЖДУНАРОДНО
ПРИЗНАТИЯТ TOEFL

Какво е TOEFL?
Test of English as a Foreign
Language (TOEFL) е един от 3-те
най-популярни английски езикови сертификати, с които се кандидатства
във висшите училища по света за
прием в програми, които се преподават на английски език. Той се администрира от организацията ETS
(www.ets.org). Резултатите от теста се признават в повече от 8 500
университета и колежа в над 130
държави, сред които САЩ, Канада,
Австралия и Великобритания.

TOEFL iBT изпитни секции и времетраене

СЕКЦИЯ

Четене

ВРЕМЕ

60–80 мин.

ВЪПРОСИ

ЗАДАЧИ

36–56 въпроса

Прочитане на 3-4
пасажа от академичен текст и
отговор на въпроси.

34–51 въпроса

Слушане на лекции, дискусии и
разговори и отговаряне на въпроси.

Формат на теста
Тестът има хартиен и компютърен формат, както и интернет базиран iBT TOEFL.

Слушане

60–90 мин.

Кога може да се
държи тестът?

Почивка

10 мин.

Годишно има около 30-40 дати, на
които може да се държи iBT TOEFL, в
4 500 тест-центъра в 165 държави.
Хартиеният вариант на теста се
полага там, където това не е възможно да стане с компютър и се прави 6 пъти годишно.

—

—

Говорене

20 мин.

6 задачи

Писане

50 мин.

2 задачи

Какво представлява
тестът?
TOEFL удостоверява владеенето
на английския език посредством
тестването на 4-те компонента:
четене, слушане, говорене, писане.
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Изразяване на
мнение по позната тема; говорене върху задачите
от секции четене
и слушане.

Писане на есе,
базирано на задачите в секции
четене и слушане.

средно образование

КАК ДА ИЗБЕРА ПОДХОДЯЩО
ПАНСИОННО УЧИЛИЩЕ
ЗА МОЕТО ДЕТЕ?
С този въпрос се обърнахме към г-жа Ели Тончева, управител
на консултантска агенция за образование в чужбина ЕДЛАНТА.

В

секи родител би
желал детето му
да расте здраво
и щастливо, да
получи добро образование, да
има успешна професионална реализация. В стремеж
да осигурят за децата си
безопасна среда, в която
не само да получат солидна
академична основа, но и да
развият своите личностни
качества и таланти, през
последните години все повече български родители избират елитни пансионни училища в Европа.
Безспорно, инвестицията е сериозна и трябва много
внимателно да се обмисли.

Кога е подходящо за един български
ученик да постъпи в пансионно училище?
Много пансионни училища приемат деца, навършили 9
години. Повечето родители обаче смятат, че децата им
са твърде малки, за да бъдат изпратени да учат в чужбина, преди да са навършили 13 -14 години. Истината е, че за
родителите е трудно да се отделят от децата си, защото са убедени, че децата им имат нужда от техните грижи и контрол. И вероятно са прави. За българските ученици е най-подходящо да продължат образованието си в
чужбина след 7-ми или след 10-ти клас, макар че все повече елитни колежи предлагат специални програми за ученици, които постъпват при тях след 8-ми или 9-ти клас.

Много от елитните пансионни училища предлагат летни
езикови ваканции. В рамките на 2–4 седмици децата усъвършенстват знанията си по чужд език и наред с това
опознават предимствата и възможностите, които обучениeто в такова училище предлага. Това е отлична възможност да разберете дали детето Ви е психически готово да се отдели от семейната среда и приятелите си
в България.

Международен колеж или местно
пансионно училище?
Реномираните швейцарски пансионни училища обучават деца от различни националности. Най-често те
предлагат обучение на английски език по програмата
IB (International Baccalaureate), американска диплома за
средно образование или британските А-levels, както и
местни програми за средно образование, преподавани
на френски или немски. И тъй като за голяма част от
децата тези езици не са родни, училищата отделят
специално внимание на интензивното чуждоезиково
обучение. Във Великобритания малък процент от пансионните училища са международни колежи. Типичното британско пансионно училище приема между 5% и
15% чужденци. Ако детето ви не ползва свободно английски език, училището предлага специализирана
подготовка по езика, често срещу допълнително заплащане. Напоследък съществува тенденция чуждестранните ученици да се приемат за едногодишно обучение в обособен център за езикова подготовка
(International Study Centre) към самото пансионно училище, преди да продължат със стандартната академична програма.
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специа лност на фок ус

Има няколко основни академични
области, в които се предлагат програми по дизайн, и съответно са посоки за професионално развитие:
•
•
•
•

Н

яма общоприета и точна дефиниция на думата „дизайн”, но
значението є се отнася за процеса по създаването на даден
обект. Дизайнът всъщност е това, което се случва между
възникването на идея за направата на нещо и фактическото
появаване на същото. Дизайн е това, което виждаме, когато гледаме
автомобил, дреха, бижу, сайт, обзавеждането на дома или продукти за
масова употреба.
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Интериорен дизайн
Моден дизайн
Графичен дизайн
Индустриален дизайн

Във всяко от посочените академични направления в дизайна могат
да се намерят за изучаване понякога
десетки различни академични програми.
На следващите страници ще разгледаме по-подробно образователните възможности в тези области, но
преди това нека отговорим на няколко основни въпроса.

специа лност на фок ус

курсове и кратки дипломни програми,
които се предлагат от висши училища, специализирани в обучението по
дизайн, и които обикновено са с продължителност от няколко месеца до
2 години. В сферата на графичния,
модния и уеб дизайна е обичайно успешно да работят хора без образование по специалността или с такова в сходна област. Дизайнът, който
по същество е изкуство, в голяма
степен е въпрос на талант, който
може да се реализира с минимална
образователна помощ, или без никаква.

КЪДЕ ДА ТЪРСИТЕ ТАКИВА
ПРОГРАМИ
Програми по дизайн се предлагат
в университетите от общообразователен тип, в университетите по
приложни науки, в техническите университети
и
институти,
в
академиите по изкуства, в колежи.

КАКВИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ
СТЕПЕНИ МОГАТ ДА СЕ
ПОЛУЧАТ
В образованието по дизайн могат да се получат бакалавърска и
магистърска степен, както и дипломи и сертификати от кратки програми. Обучението в бакалавърските програми е с продължителност 3
или 4 години (в България е 4 години),
а в магистърските 1-2 години. Дизайн може да се изучава в различни

ОСОБЕНОСТИ ПО
КАНДИДАТСТВАНЕТО
В програмите по дизайн обикновено се влиза по общите условия, типични за повечето висши училища в
чужбина – диплома за завършено
средно образование/ академична
справка за изучавани предмети и
оценки към момента (когато кандидатът още не е завършил) и езиков
сертификат за езика, на който ще
се провежда обучението. Допълнителни изисквания може да има според индивидуалните условия на всеки
университет и за всяка отделна
програма, като те могат да бъдат
под формата на допълнителен изпит/ тест или представяне на портфолио. Портфолио е съвкупност от
художествени произведения или работни проекти, представителна извадка от неща, които кандидатът е
рисувал, снимал, изработил. Портфолио много често се изисква за прием

в магистърските програми и по-рядко за бакалавърските, но все пак и за
прием в такива не е необичайно да се
поиска портфолио. Ето какво сподели по въпроса г-н Антонио Венече от
Istituto Europeo di Design, едно от найреномираните висши училища в света, за нашето списание:
„Ние нямаме изискване за портфолио за прием в бакалавърските ни
специалности с изключение на тези
по моден и автомобилен дизайн.
Портфолио обаче е нужно за прием в
магистърските програми. В него
трябва да има презентация на проект и реализацията му. Бакалавърските програми по дизайн по правило
са отворени за всички, за магистърските обаче вече се търси нещо повече от кандидата – сериозна ориентация,
създадени
продукти,
потенциал, страст. На кандидатстудентите за моден дизайн задавам въпроса: Какво правите в свободното време? Ако от отговорите
им разбирам, че творят мода, интересуват се от мода, рисуват модели, значи са на правилното място и
ние просто трябва да работим с
тях, за да ги научим на технологии. В
Istituto Europeo di Design сме се доказали, обучавайки едни от най-добрите в модата като Мария Кюри, главният директор на Валентино и Паоло
Пичоли, също главен директор във
Валентино.”

КОИ СА ВОДЕЩИТЕ
ДЪРЖАВИ В ОБУЧЕНИЕТО
И с този въпрос се обърнахме към
г-н Антонио Венече, като го
помолихме да изброи държави със
силно обучение в програмите по
дизайн, освен Италия, която така
или иначе е известна навсякъде
именно като топ дестинация за
този вид обучение.
„Бих посочил Великобритания.
Също така държавите от Латинска
Америка, Бразилия и САЩ. Като отправна точка могат да послужат
модните столици на света – Милано,
Лондон, Ню Йорк, Париж, Сао Паоло.”
Действително Италия, Франция,
Великобритания и САЩ са държавите с най-престижните институции
и най-добрите програми в областта
на модния, автомобилния, интериорния и индустриалния дизайн. Висшето образование в областта на графичния дизайн е с твърде кратка
история, нещата там са много динамични и трудно може да се говори за
традиционно силни школи.
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студентски
специа
лностживот
на фок ус

АРТМЕНИДЖМЪНТ

А

ртмениджмънт е поредната чуждица, навлязла в употреба в
последните години, и която в превод означава „управление на
изкуство”. Артмениджмънтът като специалност в университет и като професия се свързва с управляване и развиване на
един сложен и разностранен продукт като изкуството във всичките му
разновидности.

В България професия с наименование арт мениджър не фигурира в
Националната класификация на професиите и длъжностите (2012 г.).
Това не означава, че човек не може
да работи като артмениджър, а
просто показва нагледно, че в длъжностната характеристика са обединени много разнородни, може би донякъде неясни, функции и дейности,
които явно още не са класифицирани.
Естествено, тук възниква въпросът: Какво реално работи артмениджъра? Може би е добре да потърсим
отговора като започнем от друга
посока, а именно:
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Какво се изучава
в програма
Артмениджмънт?
В България Нов български университет предлага 4-годишна бакалавърска програма Изкуствознание и
артмениджмънт. Ето краткото є
описание:
Обучението в програмата през
първите две години обхваща: общо
образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални
курсове - Обща история на изобразителното изкуство, Естетика и теория на изкуството, Композиция във
визуалните изкуства, Култура и се-

миотика, Човешката култура, Митология и религия; практически курсове като - Анализ и изследване на
художествена творба, Изкуството
на България в балкански контекст,
Култура и цивилизация, Изкуство и
култура на древния свят, Изкуство и
култура на модерното и постмодерното време и др. През третата и
четвъртата година обучението се
организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.
Допълва се, че практическото
обучение включва стажове в художествени галерии, в археологически
и исторически музеи и че програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с
университети във Франция, Германия, Австрия, Швейцария, Полша.
Завършилите получават квалификация изкуствовед и могат да се
реализират като специалисти в галерии, музеи, медии, редакции, издателства, фондове, читалища.
Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, Пловдив, предлага едногодишна магистърска програма Артмениджмънт.
Това са двата варианта да изучавате у нас специалност, дефинирана
като артмениджмънт.

обучение в Холандия

БИЗНЕС ПРОГРАМИ НА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ХОЛАНДИЯ

Н

есъмнено една от
добрите страни на
висшето образование в Холандия е
фактът, че там се предлагат
доста програми на английски
език. Същевременно все още сред
най-предпочитаните от кандидат-студентите са програмите
с бизнес насоченост, било то общ
бизнес, международен бизнес,
бизнес администрация, мениджмънт, маркетинг, финанси и т.н.
Нека видим какво може да се
намери в Холандия според тези
два пресечени лъча на интереси
– обучение на английски език и
програми в областта на бизнеса.

В Холандия се предлагат над
1 500 бакалавърски и магистърски
програми, преподавани изцяло на английски език, а около 300 от тях са с
бизнес насоченост. Трябва да знаете, че в държавните университети
таксата за бакалавърските програми най-често е 1 771 евро за академична година. Бизнес програми на английски език се предлагат в
повечето висши училища. Въпросът
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наги са били дискусионна тема, затова ще се ограничим дотам да посочим
най-добрите
холандски
университета според QS World
University Rankings, Times Higher
Education и Guardian. Посочваме ги в
произволен ред:
• University of Amsterdam
• Utrecht University
• University of Groningen
• Tilburg University (TiasNimbas
Business School)
• University of Twente
• Delft University of Technology
• Leiden University
• Eindhoven University of Technology
• Erasmus University of Rotterdam
• Radboud University
• Wageningen University
• Maastricht University
• VU University of Amsterdam
• Saxion University of Applied Sciences
Освен тези институции, можете
да обърнете внимание и на Nyenrode
Business University, Business School
Netherlands,
Business
School
Notenboom, New Business School
Amsterdam, Maastricht School of
Management, които са специализирани в бизнес обучението.

Кандидатстването в холандски
университет става директно и по
посочени от него условия, които задължително включват диплома за
завърешно средно образование (или
академична справка за изучаваните
предмети и оценките към момента)
и английски езиков сертификат.
Предпочитаните сертификати
са TOEFL (минимум 213 на компютърно базирания тест или TOEFL internet
based 80) и IELTS (минимум 6.0) за
прием в бакалавърски програми. За
прием в магистърските програми
оценките от сертификатите трябва да са следните - TOEFL internet
based минимум 90) и IELTS (минимум
6.5), но е възможно университетите
да приемат и други сертификати.
И така, ето част от програмите
в областта на бизнеса и преподавани на английски език, които може да
се намерят в базата данни на
www.nuffic.nl, и от която можете да
проучите детайлите по приема на
всяка отделна програма.

обучение в Швейцария

АКО ИСКАТЕ ДА УЧИТЕ В ШВЕЙЦАРИЯ,

ПОМИСЛЕТЕ ЗА ЖИЛИЩЕТО
ВЪЗМОЖНО НАЙ-РАНО
Защо избрахте Швейцария за
получаване на висше образование и
университета, в който учите?

Хубаво е да знаят, че зъболекарите в
Швейцария са доста скъпи.

Когато избирах университет, в който да следвам, водещо бе желанието
ми той да е в Европа и основен език на
следването ми да е френски. След внимателно проучване на институтите
с инженерни специалности на преден
план излезе Ecole Polytechnique Fédérale
de Lausanne (EPFL). Този университет
ме спечели с програмата на изучавани
предмети, специалностите, които
предлага, добрата техническа база, а
също с това, че в рейтинг-класациите
както на световно, така и на европейско ниво се намира в топ 50.

Как стои въпросът с
настаняването и месечната
издръжка? Какво сума е добре да
има човек на месец?
Въпросът с настаняването е доста
сложен. Общежитията са малко, а студентите са много. За общежитията
има лист с чакащи, а срокът за чакане
възлиза на година или повече. Хубаво е
желаещите да учат в Швейцария да се
ориентират към търсене на жилище
още преди кандидатстването в университета. Информация относно сумата, с която е добре да разполага човек на месец може да се намери на
сайта на университета:
http://sae.epfl.ch/page-27054-en.html.

Как протече
кандидатстудентския процес?
Какви документи изпратихте и в
какви срокове се случи всичко?
Кандидатстудентският процес
протече сравнително лесно. Това, което се изисква от кандидата е да спазва стриктно сроковете за записване
и изпращане на документи. Подробен
списък с изискванията към кандидата,
както и документите, които той
трябва да изпрати може да намерите
на сайта на университета:
http://bachelor.epfl.ch/admission-requirements.
По време на кандидатстването може
да разчитате на коректно отношение и бърз отговор от администрацията, отговаряща за приема на студенти по отношение на въпроси, свързани
с кандидатстването.

Как протича учебният процес?
Коя е най-хубавата част от
следването в швейцарски вуз?
Следването протича с много учене,
но също така и със забавления от време на време. Една от най-хубавите
страни на следването в моя университет е комуникацията между студент
и преподавател. Всички преподаватели са изключително любезни и на драго
сърце влизат в диалог със студентите, не само по време на лекции, но и по
време на почивките между лекциите.

Какви опции за реализация има с
вашата специалност в Швейцария?
Чуждестранните студенти
могат ли да разчитат на помощ
от университета за намиране на
работа?

Визитка
Име:
Иван Чамов
Специалност: Комуникационни
системи
Университет: Fédérale de Lausanne
(EPFL)
Град:
Лозана

Има ли нещо, за което отиващите
в Швейцария за обучение може
да не са подготвени, а е добре да
знаят?
Важно е да знаят, че скалата за оценяване в швейцарските университети е от 0 (нула) до 6 (шест). Най-ниската оценка, с която може да бъде
взет един изпит в швейцарски университет, е 4 (четири) за разлика от българските университети, в които изпитът може да бъде взет и с 3 (три).

Предстои ми да разбера какви опции за реализация предлага моята специалност в Швейцария. Относно намирането на работа университетът
помага на завършващите студенти,
като всяка година през есента се организира „EPFL Forum“, на който присъстват много компании, които имат
желание да се запознаят с новозавършилите студенти и направо да наемат някои от тях на работа.

Как прекарвате свободното си
време? Какви планове правите за
бъдещето?
Не ми остава много свободно време, но когато ми остане гледам да
учатвам в организираните от университета мероприятия. Плановете ми
за бъдещето са да завърша магистратура в Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne (EPFL) и да пътувам по света при възможност.
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обучение в Дания

ДА ОБМИСЛИМ
ВЪЗМОЖНОСТТА:
ОБРАЗОВАНИЕ В ДАНИЯ

Б

авно, но сигурно, Дания
спечели симпатиите на
българските кандидатстуденти, търсещи
образование в чужбина и се превърна в една от предпочитаните
за образование в чужбина европейски дестинации.

Причината за това вероятно
може да се намери в два основни фактора: безплатно образование и международно признати програми, от
които около 500 преподавани на
английски език. И така, по реда на
нещата, ето какво да очакват
кандидат-студентите от Дания.

Видове висши учебни
заведения
В Дания има малко над 40 висши
учебни заведения, които, най-общо
казано, са от 4 типа: университети;
колежи; професионални академии
(тясно профилирани в областта на
бизнес мениджмънт, туризъм, технически науки и информационни технологии) и образователни институции от университетски тип,
специализирани в обучение по изкуства, дизайн и архитектура.
В датската система на висшето
образование се присъждат следните
степени:
• Специалист - 2 години обучение
• Бакалавър - 3 години обучение
• Професионален бакалавър
– 3-4.5 години обучение
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• Магистър – 2 години обучение
• Доктор – 3 години обучение
Акредитиращата институциия е
The Danish Evaluation Institute (EVA)
(www.eva.dk).
В университетите се предлагат
бакалавърски, магистърски и докторски програми от всички академични области.
В колежите се предлагат програми до степен професионален бакалавър в области като педагогика и социални дейности, инженерство,
бизнес, обществено здраве, диетология.
В професионалните академии се
предлагат дипломни програми с продължителност 2 или 2.5 години и
програми до степен професионален
бакалавър.
Образователните институции
от университетски тип, специализирани в обучение по изкуства, дизайн и архитектура предлагат бакалавърски, магистърски и докторски
програми в областта на изкуствата, дизайна и архитектурата.
Най-добрите датски висши училища, според международните класации:
• Technical University of Denmark
• Aarhus University
• Aalborg University
• University of Southern Denmark

• University of Copenhagen
• Copenhagen Business School
• Roskilde University
В Дания обучението във висшите
училища се провежда основно на
датски и английски език, като, както
вече стана дума, кандидат-студентите могат да избират измежду над
500 програми, преподавани на английски език.
Приемът в датско държавно висше училище става след покриването на критерии в две основни направления – академично и езиково.
Висшите училища са автономни
единици и самостоятелно определят
условията си за прием на студенти.
Това означава, че кандидатстването става директно в избраното
учебно заведение и основно е по документи.

инициативи

INNOVATION CHALLENGE 2102
ПЪРВИЯТ КОНКУРС ЗА МЛАДИ ИНОВАТИВНИ МЕНИДЖЪРИ

Победителят спечели пълна стипендия за Executive
МВА програмата на University of Sheffield

П

реди броени дни завърши първият конкурс за
иновативни мениджъри Innovation Challenge
2012, организиран от маркетингова агенция Маркет Тренд - издателят на списание „Образование и
специализация в чужбина”, JobTiger
и University of Sheffield.

Конкурсът Innovation Challenge е
състезание за млади и амбициозни мениджъри, които използват своята
креативност, за да достигнат ефективност, и непрестанно се стремят
към
иновацията
в
процесите,
продуктите или услугите на организациите. За участие в конкурса бяха допуснати иновативни проекти, които
са в процес на създаване или вече са
реализирани успешно в България.
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Краят на надпреварата беше поставен в хотел Шератон София с церемония за обявяване на победителя. До финалната фаза на конкурса достигнаха
23-ма кандидати, от които бяха селектирани 5-има финалисти, които презентираха проектите си пред публиката на церемонията и журито.
За победител беше избрана Рени Попчева с проектът є Embrioo – онлайн
платформа, която събира идеи и концепции от цял свят, които могат да бъдат реализирани и продадени в цял свят. Тя спечели голямата награда в конкурса – пълна стипендия на стойност 15 000 евро за Executive МВА програмата на University of Sheffield.
Нейни подгласници станаха Лора Дичева, маркетинг директор на MediaPro
Entertainment и Велизар Димов, главен инженер на Johnson Controls, които бяха
наградени с 50% стипендия, всяка на стойност 7 500 евро, също за обучение
по Executive МВА програмата на University of Sheffield.
С 30% стипендия за обучение бяха наградени и останалите 2-ма финалисти - Стефан Киряков, мениджър „Бизнес развитие” в Sirma Solutions и Цветослава Кьосева, мениджър на Иновационния център на Мобилтел.
Журираха представители на организаторите от Маркет Тренд, JobTiger и
University of Sheffield, както и на Софарма и Ernst and Young, с чиято подкрепа

интервю

Рени Попчева,
победител в Innovation Challenge 2012:

Еmbrioo.com е точно това, което искам да правя,

което ме вдъхновява, което ми дава енергия

и ме прави истински щастлива

П

ървият конкурс за иновативни мениджъри Innovation Challenge
2102 беше спечелен от Рени Попчева и нейния уникален проект
Еmbrioo.com - онлайн платформа за идеи и концепции от цял
свят.

Честита награда, г-жо
Попчева. Какви бяха
мотивите ви да участвате
в Innovation Challenge 2012
и като цяло обичате ли
съревнованията?
Благодаря за високата оценка
и поканата. Иновацията е моята страст от 7 годишна и затова, когато някой каже: „Имам
идея” или видя думата „иновация”, това изостря вниманието
ми. Иновацията е нарушаване на
правилата, а аз сякаш съм родена за това да нарушавам правилата.
Когато видях обявата за
Innovation Challenge 2012 искрено
пожелах да се запозная лично с
организаторите и да ги поздравя за инициативата. Дори им написах обратно е-мейл, че независимо от избора им, аз съм
готова да им съдействам по
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всякакъв начин, защото те също
са иноватори, лансирайки за първи път конкурс за иновации. (И
така наруших общоприетото
правило!)
Да, обичам да се съревновавам, защото съревнованието и
конкуренцията всъщност те
поддържат във форма и те карат да растеш, да измисляш
още по-добри неща, да си побърз, по-комбинативен, по-различен, по-креативен от останалите.
Но! Тук трябва да кажа, че предизвикателството за останалите четирима финалисти бе много, много голямо. Те не се
състезаваха само с Рени Попчева, а всъщност с над 1 000 мозъка от цял свят, благодарение на
чиито идеи и съвети embrioo.
com е това, което е днес.

полезно

Как да намериш стипендии,
за да учиш магистратура в
най-добрите международни
университети

Е

дна от най-горещите теми за международните студенти, които са заинтересовани към магисърски
и докторски програми е как да финансират своето обучение в чужбина. Мечтата да учите в чуждестранен университет може би изглежда недостижима що се отнася до финансиране на скъпи учебни
такси. За някои тези пречки могат да бъдат края на техните мечти, но ако планувате тази стъпка
внимателно, мечтата ви да учите в бленувания от вас унивесритет може да се осъществи.

Български студенти, които искат
да заминат в чужбина, за да продължат своето образование, би трябвало
да се огледат предварително за възможни стипендии и начини на отпускане на заеми. Според Джули Ролс от
международния отдел на University
College London (UCL), Великобритания,
наличието на финансова възможност
за финансиране на учебна такса и преживяване е от голямо значение, не
само за да задоволи предварителните
изисквания на университетите, но и
за едно облекчение на съзнанието.
Всеки един кандидат трябва предварително да проучи различните начини
за отпускане на стипендии и финансиране.
За щастие, съществуват различни
начини на финансиране, свързани с
докторски и магистърски програми,
от които международните студенти
могат да се възползват. Някои от начините включват: лични спестявания
или подкрепа от семейството; субсидии; платена академична работа,
свързана с почасово преподаване или
проучвания; кредити; стипендии и др.
Повечето от институциите предлагат стипендии, така че бъдете сигурни, че сте запознати с всички възможни варианти, както и че сте се
свързали с подходящият отдел на унивесритета, в който искате да учите.
Бъдете сигурни още, че кандидатствате за колкото се може повече
стипендии, свързани с желаната от
вас специалност. Съществуват стипендии за заслуга или такива, свързани със специална нужда, образование
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или кариера. Критерият, по който се определят различните стипендии варира от това от коя страна идвате или в кой университет сте учили и каква
програма, така че бъдете сигурни, че сте избрали стипендията, която найточно отговаря на вашите изисквания.
Освен това, бъдете готови да бъдете най-добрите и да победите своите
конкуренти. По начало стипендиите са много конкурентно насочени. Затова
за всеки кандидат е нужно да наблегне на своите качества и постижения, за
да отличи своя талант. Опитайте се да избегнете обичайната грешка да
кандидатствате в последната минута, казва г-н Пентал, регионален директор за Южна Азия, от IDP Education.
В допълнение, г-н Пентал добавя, че студент, който кандидатства за
стипендия за магистърска или докторска програма трябва да покаже и наблегне на неща като дисертация, домашни или есета, които да допринесат
за успешно отпускане на стипендия. Студенти, които търсят финансова помощ трябва да се свържат предварително с правилните университетски факултети или финансова организация. Имайте предвид, че студенти, които
избират международни програми за след бакалавърска степен, намират финансова подкрепа по-лесно от студенти, в началните курсове.
Отделно от университетите съществуват и други места, където студентите могат да се обърнат за финансова помощ. Започнете с търсене на
повече инфомрация в списания, вестници и интернет. Съществуват също
така и частни организации, които предлагат финансиране и отпускат стипендии.
Вариант е да потърсите информация за магистърски стипендии и в програмите на QS, част от чиято мисия е да се погрижи да предостави на кандидатите повече информация и достъп до бизнес училища и университети.
Също така QS с гордост продължава да предлага финансиране на стипеднии
на стойност 1 200 000 щастски долара за избрани кандидати по целия свят,
които присъстват на QS World MBA Tour или QS World Grad School Tour. Организацията предлага и и стипендии, предлагани в партньорство с престижни
университети като: EMLYON, Duisenberg, TUM Asia или IE University.
В допълнение QS отпуска и стипендии като: QS Scholarship For Central and
Eastern European Women, QS Leadership Scholarship for Postgraduate Studies, QS
Scholarship For Academic Excellence. Така че започнете да се готвите още от
рано за вашата магистърска програма и проучете внимателно къде бихте
могли да кандидатствате за получаване на най-подходящата за вас
стипендия.

нетрадиционна специа лност

МЕТЕОРОЛОГИЯ

И

ма една тема,
която е
актуална
всеки ден, и
с разговорите по която
англичаните са световно известни – какво ще
бъде времето. Отговор на този въпрос
дават специалисти
по метеорология,
наричани още синоптици. Предвиждането
на времето обаче е
трудна работа, въпреки
модерните техологии, и
метеоролозите често биват
осмивани при неуспешните си
прогнози.

не мислите ли? Все пак и най-модерната за времето си наука никога не е била по-мощна от природата.
Науката метеорология се занимава с изследване
на атмосферата и атмосферните явления, на базата
на които се правят прогнозите за времето, чрез изследване
на метеорологичните явления, които зависят от основни параметри, като температура, налягане, концентрация на водни пари, техните градиенти и взаимни влияния и промените
им във времето. Областта на метеорологията, занимаваща се
с прогнозиране на времето, се нарича синоптична метеорология.
Терминът матеорология за пръв път е въведен от Аристотел около 350 години преди Христа. Първите стъпки на метеорологията у нас са посочени в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология - БАН:
•
1860г. Първи инструментални метеорологични измервания в
Австрийското консулство в Русе; 1870 г. Първа хидрологична станция
на р. Дунав при Русе, за нуждите на корабоплаването, по австрийска
инициатива и с тяхно съдействие; 01.02.1887 г. - Регулярни метеорологични наблюдения в първата метеорологична станция (МС) в София.

Един от по-безобидните вицове:

„Питат един синоптик:
- Прогнозите ви
винаги ли уцелват
какво ще е времето?
- Времето – да, винаги!
Само понякога се
разминават в датата.”

В по-тежките случаи сравняват
метеоролозите с шамани. Като
градска легенда преди време се появи информация, че някъде в азиатските държави (ако не бъркам) синоптиците били задължени да идват
на работа облечени според прогнозата, която са дали. Доста нечестно,
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Ето какви са основните положения, относно професията на метеоролога, според Агенцията по заетостта към Министерството на труда и
социалната политика:

Професия метеоролог:
Къде ще се реализирам?
Метеорологът се занимава с прогнозирането на времето.
Осъществява връзка с организации, чиято дейност пряко зависи от
синоптичната обстановка - корабоплаване, въздухоплаване, селско стопанство, строителство, гражданската отбрана, както и с граждани.

Какво ще работя?
Основните дейности на метеоролога са: провежда метеорологични
наблюдения и прави анализ на получените данни; съставя прогнози - краткосрочни (за 1-3 дни), средносрочни (за седмица), дългосрочни (за месец),
общи прогнози, аеропрогнози, морски прогнози, агропрогнози; оповестява

звезден час

ДИЛЯНА ПОПОВА

Д

иляна Попова е може би
един от най-популярните
модели у нас. Напоследък
обаче всеки я свързва
най-вече с актьорските є изяви
в две от успешните български
кино и телевизионни продукции
– игралният филм „Love.net” и
сериала „Стъклен дом”. Буквално
преди броени дни беше премиерата на нов български филм с нейно
участие – „Още една мечта”. Ето
я сега и на корицата и страниците на списание „Образование и
специализация в чужбина”.
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новини и стипендии

25 стипендии за български
студенти за изучаване на
испански език от Рока и Институт Сервантес - София
Рока България АД, част от Roca
Group – световният лидер в дизайна и производството на продукти
за банята, стартира съвместен
проект с Институт Сервантес –
София. За целта Рока България предоставя 25 стипендии за студенти
от Университета по архитектура,
строителство и геодезия, които
ще изучават испански език чрез online курс за начинаещи. Проектът
срещна пълната подкрепа на академичното ръководство на УАСГ, както и на Студентския съвет, които
поеха организацията на процеса за
подбор на кандидатите. Най-добрите 10 студенти, завършили успешно първото ниво на курса, ще получат стипендии от Roca и за
следващ присъствен курс в Институт Сервантес – София.
Подробна информация за курса и
стипендиите може да бъда намерена в сайтовете на Институт Сервантес – София, Рока България,
УАСГ и СС към УАСГ.
Този проект е поредното доказателство за силната връзка на испанската компания Roca с испанската култура и език, език, който
се говори от повече от 500 милиона души и е вторият най-използван език в интернет, света на бизнеса и технологиите. Компанията
Roca вярва, че познанията по испански език ще помогнат на българските студенти да се докоснат
до културата на Испания и да създадат ползотворни контакти със
специалисти от една от водещите
школи с традиции в областта на
дизайна и архитектурата.
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Стажантска програма на
сп. Story
Стажантската програма е за
графичен дизайнер и е за студенти.
Отговорности:
• Изучава и участва в създаването на дизайн и оформление на списанието, според
разработената концепция.
Изисквания:
• Завършен 3 курс от
висше образование,
свързано с графичния дизайн
• Много добро владеене на
Adobe програми - InDesign,
Illustrator, Photoshop
• Интереси към дизайна на списания и предпечатна подготовка
• Креативност, творческо
мислене и естетически усет
• Способност за
спазване на срокове
• Комуникативност и
умение за работа в екип.
Изпратете Вашите: мотивационно писмо, актуална снимка, автобиография (CV) и портфолио, като
запишете в Subject– ref.No 12-12/GRD.
Всички кандидатури ще бъдат
разгледани при стриктна конфиденциалност.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Краен срок: няма посочен
източник:
http://sanoma.bg/bg/staj-v-sbb/stajantskaprograma-za-grafichen-dizajner-v-sp-story.html

Стажант
в
отдел
„Администрация” на Бош
(Ref: CFA Prakt.)
Вашите по-важни задачи:
• Подпомагане на текущи дейности в отдел „Администрация”
• Работа по проекти в различните звена на „Администрация”
• Подпомагане дейността на
търговските отдели при
необходимост, напр. при
организиране на мероприятия.
Изисквания:
• Студент/ ка икономическа
или техническа специалност, 2-ри или 3-ти курс
• Много добър английски и/или немски език
• Висока инициативност,
отговорност, организираност и желание за развитие
• Добри познания по
продуктите МS Office.
Всеки успех има своето начало!
Моля изпратете автобиография и
мотивационно писмо до Роберт
Бош ЕООД на вниманието на Мина
Чорбова:
mina.chorbova@bg.bosch.com.
Само избраните кандидати ще бъдат потърсени за интервю.

любопитни факти

КОИ СА 5-ТЕ НАЙНЕПРИЯТНИ ЗВУКА
ЗА ЧОВЕШКОТО УХО?

У

чените от Newcastle
University са направили
проучване за най-неприятните звуци за
човешкото ухо в ежедневието ни.
Изследователите са работили с
13 доброволци, като са изследвали реакциите в мозъка им на 74
различни видове шум – от стържене на стъкло и метал, до този на
бълбукаща вода.
Резултатите са публикувани в последното издание на
Journal of
Neuroscience и, наред с други неща, показват, че всъщност всичко със звукова честота от 2 000 до 5 000 херца
се възприема от мозъка като неприятно. Авторът на материала, д-р Кумар, заявява: „В тези честотни граници ушите ни са най-чувствителни, но
още има дебат защо именно в тях. В
тези честоти влизат писъците, които мозъкът ни категорично отчита
като неприятни.”
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И ето 5-те най-неприятни звука за човешкото ухо, според мозъчните индикации:
• нож върху бутилка
• вилица върху стъкло
• тебешир върху черна дъска
• линийка върху бутилка
• нокти върху черна дъска
Ето как излиза, че стъклото и черната дъска са в основата на всичко
най-неприятно като звук за ушите ни. Добре е, че черните дъски почти навсякъде останаха в миналото, а ако внимаваме и със стъклените бутилки –
всичко ще е наред.
На този линк http://www.guardian.co.uk/uk/the-northerner/2012/oct/10/
newcastle-university-scientists-brain-unpleasant-sounds-reaction можете да
прослушате тези пет звука. Насладете се, въпреки че в случая това е твърде неумесно като израз!
източник: www.guardian.co.uk
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