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WORK AND TRAVEL
Какво трябва да знаете

Това е откъс от списанието.
Цялото списание може да намерите в Библио.бг

www.biblio.bg

Е

то че дочакахме 2013 година и слуховете за края на света отново
се оказаха силно преувеличени. Не
ни остава друго, освен да си пожелаем
да бъде много здрава, щастлива и успешна за всички.
Водеща тема от последните месеци
в новинарския поток с акцент образование е за неволите на българските студенти с изваждането на разрешителни
за работа във Великобритания. Това
идва, за да илюстрира нещо, за обяснението на което ще си послужа с едно
чуждо изказване, което перифразирано
звучи така: „Държавите са различни дълбоките, важните проблеми на хората са еднакви.” А това е именно така,
защото това, което правим няма как да
е съвършено. Няма съвършени човешки
закони, няма съвършено функционираща
администрация, няма и такова нещо
като съвършена държава. Няма полза и
от това да прехвалваме чуждестранното, съпоставяйки го с нашето си. Резултатът често е отрезвяващ сблъсък с
не толкова дружелюбната реалност, която опознават в момента сънародниците ни, учещи на Острова и желаещи да
получат правото на труд.
Заминавайки в чужбина за получаване
на образование, трябва да сме наясно,
че освен възможности, ще има и конкуренция, и проблеми. Там, където има проблеми, има и решения, и нови възможности. Важното е не през какви
трудности минаваме, а как минаваме
през тях.

Ивайло Ганчев - главен редактор
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студентски живот

Дания
е ДържаВа на Възможностите

Визитка
Име:
Университет:
Програма:
Град:

Любомир Миляков
Aalborg University
IT, Communication and New Media
Копенхаген

Изборът
Когато реших, че ще уча в Дания, бях на изложения за средно и висше образование в чужбина. преди това не се бях и замислял да изкарам висшето си
образование в скандинавска държава. след това изложение се поинтересувах повече относно възможностите, които скандинавският полуостров
може да ми предложи. Реших да дойда в Дания основно заради програмата,
която избрах, но и заради възможностите за кариера, които има след като
завърша следването си.

Избрах Aalborg University, Копенхаген, заради програматa, която следвам ITCOM (IT, Communication and New Media), тъй като тя е свързана с тези об6|ОБРАЗОВАНИе И спецИАлИЗАцИя В чужБИНА

образование в цифри

стуДентски очакВания,
образоВание и кариера
Данни от Graduate Barometer European Edition 2012

Процес на кандидатстване
за работа: Очакван брой на
изпратени молби за работа за първо
работно място

Великобритания – 54.4%
сАЩ – 40.2%
Германия – 37.6%
холандия 21.0%
Италия – 14.4%
Франция – 14%
Австрия – 13.9%
Дания - 13.3%
Швейцария – 13.0%
Канада – 10.6%

Несъгласен 22.9%

съгласен 61.3%

Несъгласен 21.9%

съгласен 64%

Несъгласен 23.2%

съгласен 49.2%

Предпочитани от
българите дестинации за
магистърска програма

България

европа

след завършване на
висшето си образование
ще потърся подходящо
работно място в чужбина

България

Несъгласен 37.0%

Великобритания: 5.0 – 9.7 месеца
Испания: 5.0 – 9.7 месеца
Италия: 5.0 – 9.7 месеца
Германия: 4.3 – 4.9 месеца
холандия: 4.3 – 4.9 месеца
Франция: 3.4 – 4.2 месеца
България: 3.4 – 4.2 месеца

европа

съгласен 26.7%

очаквано време за
намиране на първо
работно място

България

Притеснявам се за
моята професионална
реализация

Несъгласен 39.4%

европа

Несъгласен 24.7%

Несъгласен 64%

моето образование
ми осигурява нужните
познания и умения
за професионалното
ми развитие

съгласен 29.3%

България

съгласен 14.9%

Несъгласен 35.3%

съгласен 38%

студентите трябва
да плащат висшето
си образование

съгласен 54%

с

татистическата информация е от електронна анкета на 343 796 студенти, включително български такива, от 950 университета в Европа. Информацията е публикувана във Frankfurter Allgemeine
Zeitung.

европа

Великобритания: 26.5 – 44.9 молби
Испания: 26.5 – 44.9 молби
България: 23.0 – 26.4 молби
Италия: 23.0 – 26.4 молби
холандия: 17.7 – 22.9 молби
Франция: 17.7 – 22.9 молби
Германия: 17.7 – 22.9 молби
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студентски
средно
образование
живот

британската
образоВателна Програма

A LeveL

какво е A Level

същност на програмата

Advanced Level General Certificate of Education универсално наричан A Level, е диплома за средно образование,
която се издава от средните училища във Великобритания и в тези, които приравняват обучението си с британската образователна система, независимо къде се намират в света. Програмата A Level се изучава в рамките на
две години като последна степен от средното образование.

Обучението се провежда изцяло на английски език.
Учебният план е в две нива - AS (Advanced Subsidiary) и A2.
Обучението обикновено протича в избран от ученика
профил - бизнес и икономика, естествени науки, хуманитарен. През първата година учениците изучават 4 предмета, а през втората (A2) – те се редуцират до 3 предмета, но могат да останат и 4, като целта е знанията да
се затвърдят. По всички тях се полагат изпити в края на
годината, които са еднакви са всички ученици в A Level
програмата по света.

какви са предимствата
Тази диплома се приема за универсален „златен” стандарт при кандидатстване за бакалавърска степен в найпрестижните университети във Великобритания и света.
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Учениците избират какво ще изучават измежду предмети като езици, математика, физика, химия, биология,
история, география, философия, бизнес науки, икономика,

изпити и сертификати

межДунароДният езикоВ
изПит TOeFL

какво представлява TOeFL
Като един от най-популярните
английски езикови изпити, TOEFL
(Test of English as a Foreign Language)
тества нивото на разбиране и използване на английски език. Сертификатът, който се получава след полагане на изпита, служи като
удостоверение за владеенето на английски език, когато това е нужно за
прием във висше училище или пред
други институции.

къде се признава
Повече от 8 500 висши училища и
институции в над 130 държави, сред
които САЩ, Канада, Австралия и Великобритания, признават този изпит. По същество във всяка англоезична държава и навсякъде по света,
където се провежда обучение на английски език във висше училище, можете да използвате сертификата
от TOEFL. Реално погледнато, той е
препоръчван най-вече, ако ще учите
в САЩ, Канада или Австралия. За
всеки случай обаче - винаги проверявайте кой точно езиков сертификат
изисква университетът, в който кандидатствате!

как протича
изпитът в интернет
базирания вариант
TOEFL се полага по два начина –
на хартия и на компютър. От няколко
години той има и интернет базирана
версия TOEFL iBT /Internet-based
testing/.
Изпитът съдържа 4 секции: четене, писане, говорене и слушане.
Държи се в рамките на един ден и
продължава около 4 часа и половина.

Ето как преминава по секции:
• Четене: Продължителност - 60-80 минути, прочитат се 3 или 4 пасажа от академичен такст, отговаря се на 35-56 въпроса;
• Слушане: Продължителност 60-90 минути; слушат се лекции, дискусии и разговори, отговаря се на 34-51 въпроса по тях;
• Почивка: 10 минути
• Говорене: Продължителност – 20 минути, има 6 задачи, в които трябва да се изразява мнение по темите от предходните две секции;
• Писане: Продължителност – 50 минути, писане на есе върху тема от секциите Четене и Слушане.

оценяването
Максималната оценка на TOEFL iBT е 120 точки, като всяка от четирите
секции се оценява от 0 до 30 точки. Резултатът не отразява полагането на
теста като успешно преминат или непреминат – просто оценката показва
владеене на езика на определено ниво. Можете да се явявате колкото пъти искате до постигане на нужния резултат, но не и два пъти в една седмица.
Резултатите излизат в рамките на 15 работни дни след явяването на теста и могат да бъдат видени онлайн, получени по поща или изпратени до висшето училище, в което кандидатствате. Валидни са 2 години.
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обучение във Великобритания

труДната работа
с работата В англия

П

рез последните няколко месеца в медиите
се завъртяха няколко
истории на български
студенти в Англия, които разказват за бюрократичните трудности при получаването на разрешително за работа. Поставен беше
въпросът дали българските и
румънските граждани са дискриминирани в това отношение от
британските власти. Българските студенти на Острова, които
са разказвали за следването си
на страниците на списанието, до
този момент не са споделяли за
подобен проблем, като единствено са посочвали, че получаването
на разрешително отнема месеци,
както това направи в броя ни от
септември Габриела Карамалакова, студентка в Лондон.

условия за работа
към момента
Българските студенти във Великобритания имат право на 20 часа
седмично през учебната година,
като разрешение за това се придобива с получаването на регистрационен документ, известен като жълт
формуляр или жълта карта. Така ще
е поне до началото на 2014 г., когато
трудовите ограничения за българи и
румънци във Великобритания би
трябвало да отпаднат.

Проблемът от първо лице
„За да упражнят правото си на
работа, българските граждани е необходимо да кандидатстват за така
16|ОБРАЗОВАНИе И спецИАлИЗАцИя В чужБИНА

наречени регистрационни сертификати, които биват жълт, син и лилав. Това става посредством няколко вида формуляри от типа BR (BR1,
BR2, BR3, BR4, BRC.), като вариантите за подаване на въпросните документи са два - лично в Public Enquiry
Office в Кройдън (единствен за кандидатури от 4-те типа: BR1, BR2,
BR3, BR4) или по пощата адресирано
до Bulgarian and Romanian applications
Sheffield caseworking team. Разликата
се състои в това, че кандидатурите, подадени лично се разглеждат и
сертификатът се получава на същия
ден, докато законовият срок за решението относно пратените по пощата документи е до 6 месеца.
За съжаление, от няколко месеца
се наблюдава специфично отношение (граничещо с дискриминация) от
страна на имиграционните служби в
Обединеното кралство (UK Border
Agency/ Home Office) спрямо кандидати от България и Румъния:
1. Относно документи, изпратени по пощата не се спазва посоченият от UKBA 6-месечен срок и има
изключително забавяне в разглеждането на кандидатурите.
2. При подаване на място в Кройдън, е необходимо запазването на
час за интервю. Това се оказва невъзможно както по телефона, така
и чрез онлайн системата им.
Тоест, на практика е блокирано
издаването на регистрационни сертификати.”

Това пише в писмо до български
евродепутат българска майка, чиято дъщеря е пряко засегната от
тази ситуация. Ето какво споделя
Анна Димитрова по същата тема:
„От всички нации по света само
българите и румънците трябва да
следват различна процедура (за получаване на разрешително за работа
(бел.ред.)) Те трябва да си направят
здравна застраховка, която понякога
струва 250 паунда (сега са намерили
начин, по който това се заобикаля с
нотариално заверена декларация, че
въпросният студент не възнамерява
да остава на Острова след завършването си); да покажат средства по
собствена сметка в британска банка (да не говорим, че една банка вече
изисква от отварящите в нея сметка българи и румънци копие от разрешителното им за работа) и извлечение от тази на родителите им; и
още една нотариално заверена декларация за 30 паунда, че не възнамеряват да се възползват от системата за държавни помощи и надбавки.

тук имаме избор:
Да отидем на място в меката на
жълтите карти - Кройдън, единственото бюро за прием на документи на място и да получим заветното
картонче в същия ден. Не бързайте
да си мислите, че това е лесно. За
всяко посещение в Кройдън трябва
да имате предварително запазен
час. Това се прави чрез онлайн система, която нарочно не функционира
през 90% от времето, но магически
се отваря на неравномерни интерва-

специа лност на фок ус
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Маркетинг
Ако дотук нещата ви звучат интересно, то време е за един важен
въпрос:

пОДхОДяЩА лИ е ЗА МеН
ТАЗИ спецИАлНОсТ, ЗНАМ
лИ КАКВО Ще учА?
За да си отговорите на този въпрос, отговорете си на няколко други: Математиката сред любимите
ви предмети в училище ли беше? Бизнесът интересна тема ли е за вас? А
рекламата? Работи ли ви се в офис,
пред компютър, в екип? Обичате ли
да анализирате данни? Смятате ли,
че можете да мислите стратегически?

б

езспорно една от найпопулярните за кандидат-студентите специалност в последните
години е Маркетинг. Тя е бизнес
специалност, а те определено
станаха особено предпочитани
като образователна възможност
във времена, в които, образно
казано, всичко е бизнес. И така,
къде тук идва маркетингът?

Маркетинг е дума, която произлиза от английската такава за пазар – market, и в едно най-буквално
тълкуване означава процеса по продажбата на каквото и да е. Маркетингът е комбинацията от теоретични и практични дейности, които
реализират продажбата на продукт,
услуга, идея и т.н.

Това обаче не означава, че завършването на тази специалност
води към професията на търговец,
на когото ще дават стока и ще го
изпратят лично да я продава в магазините или на хората по спирките,
въпреки че спирането на човек на
улицата и предложението да си закупи веднага закачалка или масажор на
промоция някои наричат „директен
маркетинг“. Не, в бизнес реалностите на времето, в което живеем, маркетинг специалистите имат далеч
по-големи отговорности. Затова и
висшите училища предлагат разнообразни програми в областта на маркетинга, така че завършилите ги да
могат да се реализират като професионалисти навсякъде, където се извършва дейност, която е в досег и
зависимост от пазара с цел пласирането на продукт.
В бизнеса, пазарите и продуктите нещата се развиват с високи
темпове, което налага често предефиниране на смислите, съдържанието на академичната дисциплина и
професионалните компетенции, които се свързват с термина „маркетинг“.

Ако имате повечко положителни
отговори на тези въпроси, значи и
следните дисциплини трябва да ви
звучат привлекателно за изучаване:
• Маркетинг;
• Маркетингова етика;
• Маркетингови изследвания;
• Управление на дистрибуцията;
• Продуктови анализи;
• Потребителско поведение;
• Управление на маркетинговите комуникации;
• Цени и ценова политика;
• Управление на търговската марка;
• Технология на рекламата;
• Маркетинг на услугите;
• Интерактивен маркетинг;
• Международен маркетинг;
• Маркетингов мениджмънт;
• Маркетингови анализи.
Прочетете материалите с преподавателя по маркетинг и студентката в такава програма, за да
добиете още по-добра представа
как протича обучението.
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Проф. Боян Дуранкев:

„Съвременният маркетинг,
такъв, какъвто се преподава в САЩ,
Великобритания, Германия или България,
е скроен по една мярка"

Проф. Дуранкев, как се отрази
икономическата криза на интереса
към специалност „Маркетинг“?
Кризата, която започна от сАЩ
през 2008-ма година, и която зарази и
много други страни, включително и
страните-членки на ес, сред които
е България, е най-малкото индикатор
на две бъдещи тенденции. От една
страна, че държавата трябва да
опознава внимателно коренните
нужди и потребности на своите
граждани, като им „дава“ това, което частният сектор е пренебрегнал; от друга страна, че тя, държавата, трябва да налага точно
спазване на стандартите в частния
сектор, който се интересува (предимно) от печалбите си. Именно
тази тенденция обуславя една нова
необходимост от познаването в детайли на методологията и методиката на макромаркетинга и стратегическото национално планиране,
които през последните две десетилетия се подценяваха или напълно
пренебрегваха. Така че на политиците им се „налага“ да се учат и учат
по макромаркетинг, а не да разчитат само на звучни PR кампании или
на ножичките. От трета страна,
младите хора, стартирайки често
самостоятелен бизнес с нулев бюджет, или пък работейки в българска
или чужда компания, се оказват обек-

тивно „притиснати“ да се учат по
маркетинг (теория и практика), които познания не се имплантират в
средното образование. с други
думи, маркетингът и стратегическото планиране, наред с модерните технически и технологични иновации, са новото „богатство на
народите“, които народи желаят да
не остават на ниво хх век. Бизнесът на хх-ти век се базира върху
иновации и маркетинг, а не върху куфеене на чалга, чатене във Facebook,
парадираща простотия и доминиращи „приятелски кръгове“. Впрочем,
заради изброените последни няколко
сме последни…

Визитка
Проф. Боян Дуранкев е известен и
авторитетен специалист по маркетинг и стратегическо планиране,
преподавател по маркетинг и маркетингови комуникации в УНСС, Софийски университет, Нов български
университет и Висшето училище по
застраховане и финанси; автор на
десетки статии, студии и книги.

Какво се преподава в
тази програма у нас и в
чуждестранните университети,
в крак ли сме с най-новите
тенденции на обучението?
съвременният курс по „Маркетинг“ далеч не е набор от хитри
търговски трикове или заблуждаваща реклама. Той изисква модерни
маркетингови изследвания; хирургически точно сегментиране на пазара и правилен избор на целевите сегменти; провеждане на правилни
продуктова, ценова, дистрибуционна и комуникационна политика. Без
някоя от тези „тухлички“ не се получава сградата. Именно по тези при-

Съвременният курс по Маркетинг далеч не е набор от
хитри търговски трикове или заблуждаваща реклама
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Ветеринарна
меДицина
какво е ветеринарна
медицина
Ветеринарната медицина е клон
от медицинската наука, който се занимава с лечението и превенцията
на болестите при животните. Завършващите специалност Ветеринарна
медицина
получават
професионална квалификация „ветеринарен лекар”. Важно: ветеринарната медицина не дава никаква правоспособност за упражняването на
професия като хуманен лекар, тоест
лакар на хора!

специалност ветеринарна
медицина у нас
За ветеринарна медицина в България се заговаря сериозно за първи
път едва след Освобождението от
1878 г. Дотогава не е имало квалифицирани специалисти и съответните
институции за контрол и лечение на
животни. Първите стъпки в образованието по тази специалност са от
1923 г., когато е открит Ветеринарно-медицински факултет към Софийския университет.
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Днес в България ветеринарна
медицина може да се изучава на
две места:
Тракийски университет, Стара
Загора, и Лесотехнически университет, София, в който специалността
се преподава и на английски език.
Тракийски университет, Стара Загора, предлага магистърска програма Ветеринарна администрация,
която е от 3 семестъра.

обучението
То протича в рамките на 5 години и половина и е до образователна
степен „магистър” и професионална
квалификация „ветеринарен лекар”. В
Лесотехническия университет обучението е 11 семестъра, като последният е преддипломен стаж, и
завършва с държавен изпит. Ето
какви дисциплини се изучават, според информацията от сайта на университета: систематична анатомия на домашните животни,
цитология и хистология, физиология,
биохимия, генетика, диететика,
хранене, етология, ендокринология и

advertorial

International Business &
Management Studies в Холандия
КуРсИсТ НА BRITANICA спОДеля сВОя ОпИТ ОТ КАНДИДАТсТВАНеТО сИ
В UTRECHT UNIVERSITy OF APPLIED SCIENCES

Визитка
Борислав Георгиев
Завършва 133 СОУ „А.С. Пушкин”,
София, България. В момента учи
IBMS (International Business &
Management Studies) в Холандия,
Utrecht University of Applied Sciences.
Притежава английски езиков сертификат CAE (Certificate in Advanced
English).

Какви бяха изискванията при
кандидатстването Ви и каква
беше процедурата? Колко време Ви
отне всичко?
Нужни бяха следните неща:

• академична справка на
оценките от училище от
9-ти,10-ти,11-ти клас
• препоръка
• сертификат CAE / CPE / IELTS
• диплома за завършено
средно образование.

Използвах фирма, която обработваше документите ми и осъществяваше контакт с университета. Дипломата, както и актът за раждане
трябваше да се преведат и легализират, което отне време и финансови средства, но като цяло фирмата
движеше нещата с нелошо темпо.
приключих всичко за около месец и
половина.

За кой сертификат се
подготвяхте в BRITANICA?
Кое от наученото Ви беше найполезно?
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подготвях се за сертификат CAE
(Certificate in Advanced English). преподавател ми беше мис елена. Определено в процеса на работа осъзнах,
че методите, по които се подготвяхме
за
сертификатите
в
BRITANICA, са много подходящи и полезни за справяне и със сегашните
изпити. Имах готова стратегия
откъде и как да започна с всичко.
От друга страна, преди да замина
не бях говорил активно английски
от поне година и половина и първите дни ми бяха особено тежки, откъм набор на думи и нормален изказ.
после всичко си дойде на мястото.
с практиката всичко се постига!

Платено ли е обучението, ако да –
каква е месечната такса?
Обучението ми в Utrecht University of
Applied Sciences е платено, за една
година се заплащат 1 751 евро.
стипендии не се дават заради
ниската годишна такса.
Защо избрахте да учите в
Холандия?
Защото животът и обучението в
холандия са на доста високо ниво,
таксите са сравнително приемливи
и все пак живееш в страна, различна от Англия, в която всеки втори
човек, независимо млад или възрастен, разбира и говори английски.
Какви бяха първите Ви
впечатления от държавата и
университета, в който учите?
Доста сериозни впечатления се
породиха още със стъпването на летището в Амстердам. Внушително
и респектиращо! Както и самият
град и като цяло холандия. университетът има прекрасна материална
база. Кампусът не може да се сравнява с българските университети.
Всичко е едно ниво нагоре. приспособяването не беше проблем. От
университета те предразполагат
достатъчно много, за да не се
чувстваш изолиран и веднага се намира някоя сродна душа. Но първите

дни на чуждо място винаги са трудни за всеки!

Какъв е студентският живот
там?
В никакъв случай лесен. Но пък е
сладък и след време съм сигурен, че
ще се окаже незабравим, какъвто и
трябва да бъде. сравнение с България не бих искал да правя, но тук както се учи много, отделя се обаче и
време за почивка и партита. Ваканциите са сравнително често, а ако
се търси място за забавление - центърът е пълен с пъбове, ресторанти и дискотеки. Българските събирания са ежедневие.
създадох нови приятелства лесно.
Има много хора от различни националности, а и българското съсловие
не е малко. стига да си комуникативен и да не се притесняваш, запознанствата изобилстват. В момента
живея в общежитие, което не е
свързано пряко с университета. споделям стая с още един човек и условията са сравнително приемливи, но
втора година няма да остана тук
със сигурност.
На месец за храна биха могли и 100
евро да стигат, ако се налагат определени ограничения. студентите
могат да работят по 40 часа на месец, но работата се явява най-сериозният проблем тук. Или по-скоро намирането ...
Какъв съвет бихте дали на
курсистите на BRITANICA, които
тепърва ще кандидатстват в
университети зад граница?
Да не се страхуват от предприемането на действия и да гонят
мечтите си! В днешно време
животът зад граница е труден, но
е единствената предпоставка за
реализация. Да вярват във възможностите си и ако заминат да не
забравят нито за момент откъде
са тръгнали!
УСПЕХ на всички!

следдипломно обучение

любослав любенов:

„стойността на полученото като
културен и социален опит в япония
отива далеч отвъд професионалната
ми реализация”
Любо, какво си завършил у нас
и как реши да специализираш в
Япония?
Тук учих Право в СУ „Св. Климент
Охридски”, а после специализирах Европейско търговско право в Холандия. В България започнах работа
като адвокат в адвокатска кантора
„Джингов, Гугински, Кючуков и Величков“, а малко след това дойде време
за задължителната военна служба.
Към края на казармата получих обаждане от познати, от които разбрах
за възможност за посещение на Япония.

любослав любенов
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Това беше по програма за млади
лидери, организирана от външното
министерство на Япония, в която избираха по няколко човека от държавите в Източна Европа. Посещението беше предвидено за около две
седмици, с посещения на държавни
институции, срещи с дипломати и
представители на бизнеса, лекции
от видни провесори, опознаване на
кулурни и исторически забележителности. Участвах в конкурса, спечелих го и бях част от група, която по-

сети страната. По време на престоя
си там бях изключително впечатлен.
Когато се върнах, от Посолството
на Япония ни изпратиха информация
за специализации там.
Всичко като подробности беше
достъпно на сайта на Международна
фондация „Св. Св. Кирил и Методий”.
Взех решение и пролетта на 2004 г.
кандидатствах за специализацията.

Каква е процедурата?
На сайта на Фондацията могат
да се видят всички изисквания. В
общи линии е нужна завършена университетска степен, която да отговаря на темата за специализация,
за която кандидатстват, успех над
4:00, отлично владеене на английски
език и желание да се изучава японски
език. Владеенето на английски се доказва с тест, който е част от конкурса, на който се отсяват може би
50% от кандидатите. Когато кандидатствах имаше тест и върху 12
гимназиални предмета, но сега това
е отпаднало.

обучение в холандия

обучение за магистърска
степен в Холандия

Х

оландия определено се
харесва на българските кандидат-студенти. Според различни
данни, в Холандия за различни
образователни степени учат
около 1 500 българи. Напоследък
страната на лалетата става
предпочитана дестинация и
за кандидат-студентите от
Великобритания заради доброто
качество на обучение при доста
по-ниски такси. Какво всъщност
да очаквате, ако решите да търсите магистратура в Холандия?

ТАКСИТЕ
Обучението е платено. Магистърските програми в холандските
висши училища най-често са около
1 700 евро на година, а като цяло се
движат в рамките на 1 200 – 20 000
евро. Най-високите суми, естествено, се отнасят за единични програми
в частните висши училища и то найвече за традиционно скъпи програми
като МВА или такива в облатта на
медицината, денталната медицина
и правото.

ПРоДЪЛжИТЕЛНоСТ НА оБУчЕНИЕТо И ПРЕДЛАгАНИТЕ
СТЕПЕНИ
Стандартната магитърска програма в Холандия е с продължителност от 1 или 2 години, много рядко
се срещат 3 или 4-годишни програми, те са изключение от общата
картина.
Минималната продължителност
на магистърска програма е 1 година
(60 кредита). Ето какви са образователните степени, предлагани от
университетите с изследователски
профил и тези за приложни науки:
• Master of Arts (MA)
• Master of Science (MSc)
• Master (M)

(70-ти), Erasmus University Rotterdam
(72-ри), Delft University of Technology
(77), University of Amsterdam (83),
University of Groningen (89), Eindhoven
University
of
Technology
(114),
Maastricht University (115), Radboud
University Nijmegen (127), VU University
Amsterdam (140) и University of Twente
(187). В топ 100 обикновено традиционно намират място 4-5 холандски
университета, което потвърждава
класата на холандското висше образование.

ИЗБоРЪТ

Магистърските програми на английски език в холандските образователни институции са около 1 000,
включително МВА програмите. Холандия е сред държавите, които
предлагат най-много международни
програми с обучение на английски
език.

Програмите в холандските висши училища са международно признати и покриват висок стандарт на
обучение. В миналогодишната класация Times Higher Education World
University Rankings 12 холандски университета са в топ 200, това са:
Utrecht (67-ми), Wageningen University

Когато избирате университет
за магистърската си програма,
трябва да знаете, че те са основно 2
типа: изследователски университети и университети по приложни науки. В първите можете да запишете
програма с предимно изследователОБРАЗОВАНИе И спецИАлИЗАцИя В чужБИНА |39

полезно

интервюто –
възможност да изберете
правилния университет

е

дна от основните разлики при кандидатстване
в западни и български
университети е липсата
на непосредствен приемен изпит
в повечето чуждестранни висши
училища. За сметка на това, много от тях биха искали лично да се
запознаят с бъдещите студенти
и за това вероятно ще ви поканят на интервюта.

В първия момент мисълта за
предстоящо интервю е повече от
плашеща – ще трябва да говорите с
хора, от които пряко зависи бъдещето ви, на език, който не ви е роден…
Сякаш това не е достатъчно, а тези
хора ще са специалисти в областта,
в която искате да се развивате, а и
най-вероятно ще знаят повече от
вас. Какво да направите, за да оставите добро впечатление и да увеличите шансовете си за прием в желания университет?
Разбира се, интервютата сами
по себе си много се различават в зависимост от специалността и университета, за който кандидатствате. Интервюто може да е само
кратък разговор относно постиженията ви; може да наподобява устен
изпит с различни въпроси по специалността, а може дори да протече в
продължение на няколко дни и да
включва различни практически упражнения. Изключително важно е да
проверите какъв точно ще е форматът на интервюто и да се подготвите добре. Обикновено кандидатите
получават писмо с инструкции и график за провеждане на интервюто.
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Ако и след като прочетете това писмо останат още въпроси, не се страхувайте да ги зададете. Така ще покажете, че наистина се интересувате от
специалността и университета.
Има някои универсални съвети, които могат да се приложат при всяко
едно интервю.
• Не закъснявайте - предвидете всякакви възможни закъснения и даже невъзможните! Нищо няма да създаде по-лошо първо впечатление от едно 20-минутно закъснение.
• Облечете се подходящо - риза и сако са добро решение и за двата пола.
Ако все пак не сте сигурни какво точно да изберете, помнете, че винаги
е по-добре да изберете по-официален вариант, отколкото по-спортен.
• Внимавайте за езика на тялото! Това е цяла наука, в която не е необходимо да навлизате, но все пак има няколко основни правила - поддържайте зрителен контакт, но без да се втренчвате в събеседниците си. Не кръстосвайте ръцете пред гърдите си, защото това
е знак, че се затваряте и не искате да допуснете другия до вас.
А вашата цел е точно обратната – да позволите на интервюиращия да ви опознае и да види най-доброто, на което сте способни.

консултантът съветва

Няколко идеи за младите
хора, които не са сигурни в
избора си на специалност
от jobtiger.bg

Един от интересните случаи в кариерното консултиране е с млади
хора, на които им предстои да изберат каква специалност да кандидатстват или запишат, но изпитват колебания дали ще им бъде интересно,
дали ще намерят реализация, дали
след като я завършат все още ще искат да работят по специалността
си.
Колебанията често са свързани
със страха да не направят грешен избор, с липсата на информация за пазара на
труда, професиите,
възможностите
за
реализация, натиск и
очаквания на семейството, липса на умения за вземане на решения. Каквито и да
са причините е добре
да имате предвид
следните
няколко
неща:
1. Няма грешен избор на образование
Каквото и да изберете да учите то ще
ви даде богата обща
култура и възможност да потърсите
по-задълбочено призванието си. Университетите предлагат
ежегодно разнообразни кариерни възможности и услуги за сту46|ОБРАЗОВАНИе И спецИАлИЗАцИя В чужБИНА

денти, така че по време на следването
си да натрупате и практически опит,
който ще ви помогне да стартирате
кариерата си по удовлетворяващ за
вас начин.
Мислете за следването си като
инвестиция във вас самите. Много
по-важно е да вземете най-доброто
от университета и да дадете всичко
от себе си по време на следването си,
отколкото да се чудите дали това е
„вашата” специалност.

2. Каквото и да учите или работите, рано или късно ще имате нужда
от промяна
Сигурно сте чували, че хората
традиционно си сменят работата на
всеки пет години. На всяко работно
място ще са необходими нови знания и
умения, които ще изграждате в хода
на работата. Вместо да се притеснявате дали дипломата ви ще отговаря
не безбройните възможности за работа, инвестирайте в развитието на
умения за търсене на работа, за съз-

lifestyle

униВерситетите

на изВестните
американци

Д

оста от най-популярните лица в САЩ не са продължили с учене след гимназия. Има обаче и такива,
които са се пробвали за висше образование. Някои успешно, други – не. Ето кратък списък на знаменитости и техния досег с университетите.

Ексцентричният и скандален радиоводещ Хауърд Стърн (ако и да не
ви се вярва) е завършил Комуникации
в Boston University.

Друга актриса – Рийз Уидърспуун започва обучение по Английска литература в престижния Stanford
University, което така и не завършва.

Един от най-богатите хора на
планетата Уорън Бъфет е завършил
University of Nebraska-Lincoln, неспирайки да работи, като преди да
започне обучение в този университет за кратко се е подвизавал и в
University of Pennsylvania.

Мадона е изучавала за кратко
Модерни танци в University of
Michigan, но така и не се дипломира.

Президентът на САЩ Барак Обама е завършил Политически науки в
Columbia University.
Легендарният водещ Джей Лено
има бакалавърска диплома от
Emerson College.

Брад Пит остава на една минимална крачка от завършване на Журналистика и реклама в University of
Missouri.
Комикът Бен Стилър учи известно време в University of California,
Los Angeles. Подобно на колегите си,
изброени по-горе, напуска, за да стане световно известна звезда.

Джулия Робъртс е възпитаник
на Georgia State University, където е
учила за ветеринарен лекар.

Друг комик – Адам Сандлър,
„удържа фронта” и завършва New York
University. И въпреки това става
звезда.

Сандра Бълок пък така и не завършва East Carolina University, защото се отдава на актьорската си кариера.

Том Ханкс, българският зет,
така и не завършва California State
University, където изучава театрално изкуство.
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Джордж Клуни е учил в цели два
университета - Northern Kentucky
University и University of Cincinnati.
Твърди се, че е завършил поне единия, но се носят слухове (пускани от
самия него), че е изгонен от университета поради злоупотреба с алкохол и наркотици. Ти да видиш!
Мат Деймън е завършил Harvard
University. Засега няма слухове за обратното.
Звездата на световния голф –
Тайгър Уудс, успява да влезе в
Stanford University, но не и да го завърши, заради кариерата си на професионален състезател по голф, с което
разочарова баща си, на когото е обещал да завърши висше образование.
източник: www.collegecrunch.org

work and travel

какВо трябВа Да знаете за Програмата

WORk ANd TRAveL USA

л

ятото предлага много
възможности пред
студентите. Някои се
отдадват на заслужен
(или пък не) отдих, други наваксват с ученето и вземането на
някой изостанал изпит, трети
стажуват някъде, а четвърти
отиват да поработят в САЩ
по популярната от години вече
и у нас програма Work and Travel
(работи и пътувай), разговорно
наричана още „студентска бригада” в САЩ.
Какво представлява тази програма и какво да очаквате от нея ще
научите от настоящото интервю с Борислав Милков, мениджър
Обменни програми – САЩ в
консултантска фирма Интеграл,
който има значителен опит и
като участник в тази програма,
и като консултант за нея.

50|ОБРАЗОВАНИе И спецИАлИЗАцИя В чужБИНА

Г-н Милков, освен Work and
Travel, която вероятно е найпопулярната у нас програма, по
която български студенти могат
да работят и опознават чужди
държави, има ли други програми
от този тип, от които те могат
да се възползват?
Към момента, програмата Work
and Travel USA е уникална по своята
същност и в точно този формат
няма еквивалент по света.

В кой период от годината
студентите трябва да
стартират процедурата по
кандидатстване за програмата,
в какво се състои тя и какви са
таксите?
Записванията по програмата протичат в периода октомври – април.
Кандидатстването е изключително

студентски
екзотична
дестинация
живот

черна гора –
„страната на божурите”
Разнообразие от специалности за
бакалавър, магистър и доктор

е

два ли ще има много ваши
познати, които да са учили, да учат в момента или
да имат изобщо желание
да се образоват в Черна гора. Ето
обаче малко факти, които може да
ви спечелят ако не за обучение, то
поне за визита в тази изстрадала
страна, чиито оградени с крепостни стени малки градчета, смесицата от православни и католически
църкви, както и комбинацията
от етноси, оцелели заедно след
превратностите на историята я
превръщат в магнетична дестинация – пореден бисер в короната на
не толкова популярните, но очарователни балкански държави.

Миниатюрният адриатически бряг
на Черна гора е разположен в подножието на Динарските планини. Оградените с крепостни стени малки градчета и смесицата от православни и
католически църкви, както и културната комбинация от черногорци, сърби, босненци, албанци и хървати, оцелели след превратностите на
историята, правят атмосферата в
Черна гора очарователна.
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* цитат от стихотворението „Когато се зачерни страната на божурите” от
Веселин Рачкевич, превод Никола Инджов, източник literaturensviat.com

име

Република черна гора, Montenegro

западната част на Балканския полуостров, на запад
се намира Адриатическо море, на север страната
местонахождение
граничи с хърватска и Босна и херцеговина, на изток
със сърбия, а на юг – с Албания
столица
площ
население
официален език
парична единица
религия
етнически
състав

подгорица
13 812 кв. км
632 261 (към 2011)
черногорски, говорят се също сръбски и албански,
използват се кирилица и латиница
евро
християни - 79,7%, мюсюлмани - 18,5%, други - 1,8%
черногорци - 37,6%, сърби - 35,3%, албанци - 15,9%,
унгарци - 3,9%, хървати - 1,6%, словаци - 0,8%,
българи - 0,4%

нетрадиционна специа лност

борис траянов:

„ПроФесията на тонрежисьора
е близк а До изкустВото, но
По-скоро е занаят”

б

орис Траянов е звукорежисьор, до момента има повече от
100 документални и 50 игрални филма, сред които: „Летете с
Росинант” реж. Джеки Стоев, „Ези-тура”, „Студено” реж. Угур
Юсел, „Срещу течението” реж. Златина Русева, „Душевно”
реж. Анри Кулев

Как започна и протича към
момента вашия личен път в
тонрежисурата?
Аз влязох в звукозаписната индустрия с инженерно образование от
Техническия университет, специалност „Звукотехника”. Завърших и започнах работа като инженер в БНТ.
същевременно работех на хонорар
като асистент на тонрежисьорите.
Моята работа бе да насочвам микрофоните, закачени на телескопични пръти, към актьорите и да подавам максимално добър сигнал за
запис към тонрежисьора.
след това постъпих в студио
„Време”. Работех като инженер, но
след това започнах да записвам звук
на терен. Това означава, че заедно
със снимачния екип: режисьор и оператор, аз, в ролята на звукооператор, записвах звука от съответното събитие.

Как трябва да планира
образованието си един ученик, ако
иска да стане тонрежисьор? Каква
специалност да запише и какво ще
изучава?
Тонрежисурата е професия, която
е свързана с озвучаване /например
концерти/ или записване на звук за
аудиовизуално произведение. логично е тонрежисьорът да има музикално образование. Наред с това, тази
професия е свързана с много технически знания и умения, които не са
предмет на музикалното образова56|ОБРАЗОВАНИе И спецИАлИЗАцИя В чужБИНА

ние. Особено когато става въпрос
за звукозапис на аудиовизуални произведения като кино филми, ТВ сериали
и предавания. Там се записват диалози, атмосфери и ефекти.
Образованието би могло да бъде
придобито в Национална музикална
академия „панчо Владигеров”, Технически университет /специалност „звукотехника”/, а напоследък в България
и чужбина специализираните университети за кино и телевизия предлагат курсове за звукооператори.

след периода в документалното
кино, започнах да се занимавам със
звукозапис в игрални и телевизионни
филми на свободна практика не само
в България, но и в чужбина.

В какво се състои работата на
тонрежисьора в един филм или
предаване?
Работата по филми, независимо
дали са телевизионни, документални
или игрални, се дели на две: запис на
звук на терен и постпродукция. В
постпродукцията записът от терен
/най-вече диалогът на актьорите/
се обработва, добавят се допълни-

звезден час

ЙоАННА:

ЗДРАВеЙ, ЙОАННА. ЩАсТлИВ пеРИОД В жИВОТА ТИ лИ БяхА
сТуДеНТсКИТе ГОДИНИ И пРОДължАВАШ лИ ДА учИШ НеЩО КъМ
МОМеНТА?
В инерес на истината, нямах типичните студентски години, защото
точно тогава спечелихме правото да представим България на евровизия и певческата ми кариера започна да се развива доста бързо. Имах много ангажименти, концерти, пътувания, а все пак трябваше сериозно да свиря и уча и не ми
оставаше много време за шумни купони в студентски компании. Това обаче не
ми попречи да завърша първата си магистратура с пълен отличен. сега отново
продължавам с ученето и професионалното си усъвършенстване. човек никога
не трябва да спира да се развива, затова сега залагам много на втората си магистратура – специалност Музикотерапия. Това е една много сериозна теоретична дисциплина, която е базирана на дълбокото познание на музикалния език.
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новини и стипендии

Стипендия
Work
and
Travel USA 2013 за студенти без родителска грижа
ИНТЕГРАЛ и американската спонсорираща организация Council on
International Educational Exchanges
(CIEE) отпускат една пълна стипендия по програмата Work and
Travel USA за студент, който е израснал без родителска грижа или е
без родители. Дава се в памет на
г-жа Ан Рейнбърд, която е работила дълги години в областта на международния културен обмен и е допринесла много за развитието му в
България.
Стипендията дава възможност за
безплатно участие в лятната програма за културен обмен и покрива
таксата за участие в програмата
с осигурена работна оферта, 5-месечна застраховка, такса за виза и
SEVIS, както и двупосочен самолетен билет (обща стойност на стипендията - над 2 000 щатски долара)
Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
• студенти редовно обучение;
• възраст 19-28 години;
• владеят английски език
на средно ниво.
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Студентите, които отговарят
на посочените условия и желаят да
кандидатстват за стипендията,
трябва да попълнят регистрационен формуляр в офисите на Интеграл и да предоставят следните
документи:
• уверение с посочена година на
завършването и достигнат
успех от зимната сесия на
академичната 2012/ 2013 г.;
• копие от студентската книжка
/всички попълнени страници/;
• копие от личната карта.
При подаването на документите
кандидатите ще попълнят кратък
въпросник на английски език и ще
преминат събеседване. Показаната мотивация, знанията по английски и успехът от последната сесия
ще оформят крайното класиране.
Формулярите за участие и посочените документи ще се приемат
до 29-ти март 2013 г. Името на победителя ще е ясно до 2-ри април
2013 г.
За повече подробности:
http://wat.integral.bg/bg/wat-usainfo/WAT%20Scholarship
Ден на кариерата в „Кемпински”, Мюнхен, 2013
На 2 март 2013 г., в Kempinski Hotel
Airport в Мюнхен, всички членове на
Управителния съвет на „Кемпински”, генералните мениджъри на хотелите и корпоративните експерти ще провеждат интервюта със
заинтересовани кандидати. Тази
инициатива цели да даде възможност на таланти, които вече са натрупали опит и искат да се придвижат с едно стъпало нагоре по
„кариерната стълбичка”. Тя е подходяща и за хора, които търсят професионално развитие, за студенти
или млади професионалисти, постъпили скоро в сферата на хотелиерството. Доброто първо впе-

чатление може да Ви даде
възможността за нова работа.
Вече може да се регистрирате за
Деня на кариерата в „Кемпински”
на www.kempinski-jobs.com.
Благодарение на планираното
разрастване на „Кемпински” по света, през следващите 3 години луксозната хотелска група ще се нуждае най-малко от 12 000 нови
служители, като в това число се
включват 1 000 мениджъри и 35 генерални мениджъри. За момента
има 700 свободни позиции: 300 в Европа (повече от половината в Германия), 100 в Близкия Изток и Африка и 300 в Китай. Позициите
варират от такива за начинаещи
като стажове или мениджърски
стажове до средни и старши мениджърски позиции в различни сфери.
Предлагат се и позиции за мениджър Събития, директор Маркетинг и Продажби, Спа мениджъри,
супервайзер Хотелско домакинство, икономи и други, което означава много и различни възможности
за присъединяване или израстване
в голямото семейство на „Кемпински”. Само за отдел „Храни и напитки” има повече от 200 свободни позиции, 90 от които са за средно или
старше мениджърско ниво.
Тези, които не могат да присъстват в Мюнхен, още сега могат да
отбележат в календара си Деня на
кариерата в Китай, който ще се
проведе на 23 март 2013г. в Пекин.

Европейският център за модерни
езици набира стажанти
Европейският център за модерни езици
предлага два пъти в годината платени стажове с продължителност от три до шест месеца.
Работата на центъра се състои в прилагане на езиковите политики на Съвета на Европа и насърчаване на иновативни подходи към
преподаването и изучаването на модерни
езици.
Кандидатите могат да избират между четири направления - поддържане на интернет
страницата на центъра, организиране и планиране на събития и семинари, документация
и ресурси, финанси и обща администрация.
Стажантите ще получават месечно възнаграждение в размер на 686 евро. Центърът
поема и част от пътните разходи на стажантите.
Изисквания
Кандидатите трябва да са завършили висшето си образование и да владеят английски, френски или немски език. Уменията за работа с компютър също са задължителни.
Кандидатстване
Желаещите трябва да попълнят електронен формуляр за кандидатстване, достъпен
на сайта на центъра.
Краен срок: 31 март 2013 г. за стажовете,
които се провеждат от юли до декември и
от септември до февруари
Допълнителна информация на
http://traineeship.ecml.at
източник: www.dnevnik.bg
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любопитни факти

„защо съдя оксфорд заради
подбора им по признак
благосъстояние”

т

ака започва материал в
Гардиън от Деймиън Шанън, кандидат за прием
в магистърска програма
Икономика и социална история
в Оксфорд. През януари 2012 г.,
след дълго проучване, Деймиън
избира да продължи обучението
си в престижната институция
и подава документи в един от
колежите – „Свети Хю”.

Въпреки че не хранел особени надежди да се пребори с конкуренцията, Шанън с радост научил, че получава място в магистърската
програма.
Седем месеца по-късно от колежа го известили, че му отказват
място в магистратурата. „Не защото не мога да заплатя таксата за
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обучение, не защото не мога да се
издържам по време на обучението, а
защото не разполагам с това, което
университетът смята за нужно
като средства за пълен пансион в
самата институция”, заявява в материала си Деймиън.
Работата е там, че пакетната
годишна цена на университета за
настаняване и храна е 12 900 британски лири, Деймиън не се възползва от предложението, тъй като смята, че може да похарчи по-малко
като сам организира разходите си, и
твърди, че това е поводът да му
бъде отказан прием в магистърската програма.
Той завежда дело срещу Оксфорд,
който, според него, подбира студентите си по признак „благосъстоя-

ние”, което не означава непременно,
че това е незаконно, но не е и разумен и честен начин да се реши кой
има право да учи.
Шанън твърди категорично, че
не съди Оксфорд за пари и че сам ще
се представлява в съда, а освен
това подчертава, че разполага с
9 000 британски лири, които са предостатъчни, за да покрият годишните му разходи докато следва и не
смята, че университетът има право
да му налага как „да се храни и
социализира”, за да получи право на
прием.
източник: www.guardian.co.uk
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