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този брой на фокус са две от
най-престижните специалности
у нас, които всяка
година привличат
хиляди студенти
– Право и Връзки с обществеността. Разглеждаме възможностите за такова обучение в
чужбина, приликите и разликите
с нашите програми, както и техните предимства и недостатъци.
По-подробна информация ще
откриете и за кандидатстването във френски университети, за
бакалавърските програми в
Швейцария, както и за възможностите за следване на бизнес в
Холандия. В България обръщаме
внимание на международните
програми в частните гимназии и
ви представяме сравнителен материал за водещите работодатели в страната. В следващите
страници ще откриете също кои
са най-престижните университети сред работодателите,
както и последните новости
около Брекзит.
Всичко това, още много полезна
информация и, разбира се, нова
доза любопитни срещи с интересни хора, избрали да се развиват у нас и в чужбина. Този път
интервю специално за нас дадоха
музикантите Pavell & Venci Venc’.
Приятно четене!
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Милена Узунова
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е перфектна дестинация
за всеки млад човек
интервю на Любина Панайотова

6

Катерина Димитрова
е на 22 години от София и вече четири години живее и учи в чужбина. Ето как
започна нейното пътешествие…

студентски живот

Труден ли беше изборът „България или чужбина“? Кое наклони
везните в крайна сметка?

Главни критерии
за избора ми бяха
времето,
репутацията на
университета и
„цената на
живота“ в
градовете

Всеки познава тръпката от кандидатстване след 7-ми клас, също
така и знае, че няма как да се примириш с нещо по-различно от
най-доброто училище, в което
могат да те приемат. Така започна запознанството ми с немския
език и култура. Мисълта да замина
далеч от България не минаваше и
през ума ми, докато не наближи
края на училищните години. В
този момент започнах да разпитвам съучениците ми къде и какво
искат да следват. За мое учудване
най-често срещаните отговори
бяха Германия, Австрия, Холандия...
Впоследствие реших, че така и
така съм изгубила 5 години от живота си в изучаване на немски
език, ще е жалко да не използвам
тези свои знания.

Как се спряхте на университета си и конкретната специалност в Германия?
Започнах да разглеждам университети в Германия. Главни критерии

за избора ми бяха времето, репутацията на университета и „цената
на живота“ в градовете. Тъй като се
бях насочила към информатиката,
най-добрият ми избор се оказа KIT в
Карлсруе. Освен това там тази специалност беше с отворен прием,
тоест не трябваше да се притеснявам особено дали ще ме приемат,
за разлика от много мои съученици.
Даже не се записах като резервен
план в някой български университет. Единственото препятствие
беше да не оплескам документите,
което само по себе си не беше толкова лесна задача. За мой късмет
успях да не пропусна нито един срок
и идващата есен се оказах в автобуса на път за Германия.
Запознаването с нови хора беше
много лесно. Оказа се, че в Карлсруе
имало цяло българско общество,
тъй че адаптацията не беше толкова трудна. Веднага почувствах,
че принадлежа в тази група, а не
съм пришълец. Сприятеляването с
немци беше малко по-сложно заради
езиковата бариера, но и това се
промени с времето.

материал на Елвира Юрукова

МЕждународни програМи
за СрЕдно образованиЕ

Кои от тях се изучават
в частни гимназии в България?

средно образование
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А

ко от позицията на
ученик обмисляте да
потърсите възможности за кандидатстване за висше образование в чужбина, то този
материал е точно за вас. Важно е
да знаете, че има няколко основни
международни
образователни
програми за средно образование,
които са признати от университети по цял свят и ще ви дадат
голямо предимство пред останалите кандидати.
Ако бихте искали да получите
международна диплома за средно
образование, но не ви се иска да се
разделяте със семейството си и
дома на толкова ранна възраст,
тук ще ви разкажем и в кои частни
гимназии у нас можете да учите
по някоя от тези програми.
Ако искате да разберете какви са
приликите и разликите на системите за обучение като IB Diploma,
A-level, IGCSE, Baccalauréat en France
и Deutsches Abitur, продължете да
четете.

A-level

A-level е съкратено от Advanced Level General Certificate of
Education. Програмата е на английски език и е предназначена за ученици на възраст 16-18 години в 11-и и 12-и клас.

Това е диплома за средно образование, която се издава от средните училища във Великобритания, както и от институции в други
държави, с цел приравняване на обучението с британската образователна система.
През първата година учениците изучават 4 предмета, а през втората – 3, от избран профил (бизнес и икономика, естествени науки,
хуманитарен). По всички тях се полагат изпити в края на годината.

материал на Ивайло Ганчев

Английски езикови
сертификати в сянка

езикови сертификати
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К

андидатстването и съответно
приемът за преподаване на английски език специалност
в
ч у жд е с т р а н е н
университет,
задължително изисква доказването на владеене на езика на изискуемо от висшето училище ниво. Това
обикновено става с международно
признати езикови сертификати.
Най-популярните
са
TOEFL,
Cambridge ESOL и IELTS. Кой точно
от тях ще ви е необходим (или пък
дали и трите се приемат), задължително е упоменато от учебното заведение на сайта му; или пък
може да се научи при запитване към
институцията. И така, с получаването на някой от тези сертификати на ниво С1 от Общоевропейската езикова рамка, всеки
кандидат-студент може да счита,
че разполага с нужното доказателство за владеене на езика за прием
практически във всяка академична
програма, преподавана на английски, по света.

Освен тези три езикови сертификата, пред висшите езикови училища ниво на владеене на езика може да се докаже с други сертификати, дипломи за средно образование от английски езикови гимназии,
дипломи за средно образование по международни програми, преподавани на английски език, или (много рядко) с вътрешни тестове, които
образователните институции прилагат. Ако по една или друга причина кандидатът ще доказва ниво на владеене на английски не чрез
най-популярните сертификати, а по някой от посочените по-горе
алтернативни начини, е наложително да подходи с повече внимание.
Задължително да провери предварително (най-добре с личен контакт
по мейл, независимо какво е посочено на сайта на университета) дали
сертификатът или дипломата, с които разполага или възнамерява да
получи, се приемат от институцията. Уверение от там, както се
казва „черно на бяло“, има различна тежест от: „ама на сайта ви видях
да пише“, ако се окаже, че въпросният сертификат (диплома) не се приема. И да проучи добре тези алтернативни варианти, за да прецени
дали му носят някакво предимство пред традиционно най-разпознаваемите и приемани сертификати, или просто ще си загуби времето.
И ето в няколко реда по нещо за тези алтернативи:

материал на Милена Узунова

Най-престижните университети

сред работодателите

в Европа

образование в цифри
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П

ри избора на университет често се фокусираме върху фактори като местоположение, такси, изучавани дисциплини. Зад академичното обучение обаче стои нещо още по-съществено за повечето студенти, а именно - подходящата основа за бъдещо развитие в кариерно отношение. В този материал
искаме да покажем кои университети са сред най-добре възприетите от работодателите и големите компании в Европа. За щастие, класацията за международно образование QS всяка година подрежда университетите според разпознаваемостта им сред бизнеса и заетостта на завършилите. Използваната методология се базира на няколко индикатора: Репутация сред работодателите, Постижения на
завършилите, Партньорства с работодатели, Процент на заетостта на завършилите. Представяме ви водещите университети в Европа, като за Великобритания има отделна секция заради големия брой участници на
челни позиции.

10. Technische Universitѓt Darmstadt
Започваме с немски представител: Техническия университет в Дармщат. Той заема 78-мо място в света тази година с най-висок показател Репутация сред работодателите.
Студентите с предприемачески дух могат да получат подкрепа от Центъра по иновация към университета, който
насърчава стартъпите и бизнес начинанията на своите
възпитаници.

KIT е най-високо
оцененият немски
университет в
класацията, като
най-силният му
показател е този,
свързан с
партньорствата с
работодатели

9. University College Dublin (UCD)
Най-високо оцененият от петте ирландски представителя
е Дъблинският университет, заемащ 74-то място тази година с най-висок показател Партньорства с работодатели.
UCD има основна роля в свързването на студентите с набиращи хора компании, които имат шанса да се срещнат на
ежегодните събития на територията на кампуса.

8. CentraleSupѓlec
Френският CentraleSupélec се изкачва с 13 места нагоре тази
година и заема 67-мото място в света по престиж сред работодателите. Университетът е известен със събитието
„Forum CentraleSupélec”, което позволява на студентите да
се запознаят лично с представители на над 200 компании
от целия свят.

материал на Милена Узунова

Топ работодатели в

БълГАрИя
държава България
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Е

дна от скорошните
тенденции
сред корпорациите в световен мащаб
е
т.нар.
„employer branding”
– изграждане на
положителен
имидж като работодател. Това
само по себе си не е новост, но в последните години темата получава
значително внимание и засилено
участие от мениджмънта, маркетинга и други отдели на големите
компании. Нещо повече – днес почти всеки потенциален кадър използва социалните медии като канал за получаване на информация
относно бъдещия си работодател.
Затова и фирмите влагат усилия в
това да създадат добър облик за
условията на работа и да поддържат позитивен имидж в публичното пространство. С нарастването на международните компании в
България, пред младите стои все
по-голям избор и разнообразие от
компании и сфери на развитие.
Всичко това обуславя появата и на
различни проучвания, които показват водещите работодатели в
страната.

Най-желаните работодатели
Започваме с фактора „най-желани работодатели“ сред бъдещите кандидати за работа, а именно – сегашните студенти. Или иначе казано –
кои компании са създали такъв имидж, че потенциалните кадри да искат
да работят за тях. За щастие, международното проучване Graduate
Survey прави точно това – класира най-желаните работодатели сред
студентите в България.
То се провежда за втора година подред от ToTheTop Agency – първата
агенция за employer branding, която от 2017 г. въвежда първото подобно
проучване сред студентите. То се основава на тяхното мнение относно
емоционални и функционални фактори в компаниите като култура, лидерство, социална отговорност, заплата, възможности за развитие и още
много. В проучването през 2018 г. участват близо 8000 студенти от
всичките 51 български университета.
На първо място се нарежда Hewlett Packard Enterprise, следвана от Coca
Cola HBC. И двете компании могат да се похвалят с програми за развитие
(т.нар. „graduate schemes”), предназначени за наскоро завършили. След тях
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П
специалност на фокус

равото е специалност, която винаги ще бъде актуална. Години наред тя е една от най-желаните сред българските студенти, а все по-често наши сънародници избират да следват международно право в чужбина. Престижна професия,
сигурен кариерен път, разнообразие от полета за развитие
– всичко това превръща правото в атрактивна опция за кандидат-студентите. В следващите редове ще се опитаме да
разясним възможностите за следването на право в България и чужбина, както и
спецификите, свързани с обучението.

Видове правни
системи и право
Най-общо правото се дели на две
различни системи в световен мащаб
– континентално и англосаксонско
право. Разделението се базира на
произхода, начина на организиране,
структуриране и прилагане на правото и има основно значение в избора на държава, в която искате да
следвате. Зад разликите между двете системи стоят сложни правни
теории, затова ще обобщим само
най-съществените фактори.
Континенталното, или още европейското, право (на английски civil
law) се основава на древното римско
право и неговите традиции, като
включва две подгрупи – френска и

германска система. Континенталното право най-общо е разпространено в Европа, Латинска Америка, Русия, както и страните от Далечния
Изток – Китай, Корея, Япония. Англосаксонското или общото право
(на английски common law) пък е характернo за държавите от британската общност – Великобритания,
САЩ, Канада, Индия, Австралия.
Този вид правно семейство е познато още като прецедентно, тъй
като то е развито от съдиите чрез
техните съдебни решения. Основен
източник на това право е правният
обичай, докато европейското право
се базира на писания закон. В този
смисъл традиционна характеристика на това право е наличието на конституция. Разлика се намира и в ро-

...

Да заминеш сам в

непозната държава е
предизвикателство и школа
интервю на Любина Панайотова

Таня Тодорова
e на 25 години. Завършила бакалавърска степен по Европеистика и магистърска
степен по Европейско право от Maastricht University, Холандия. В момента работи в ЕДЛАНТА като консултант по програми за висше образование в чужбина.
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с подкрепата на
Труден ли беше изборът да продължите образованието си извън
България? Кое наклони везните
в крайна сметка?

специалност на фокус

Как и защо се насочихте към
специалност Право?

Университетът ме
научи как да
намирам
ефективни
решения, от които
печелят всички
замесени страни

Страстта ми към правото се появи след първия модул по Европейско право в рамките на бакалавърската ми програма. През
последната ми година в университета направих специализация и
юридически стаж. Беше ми интересно да науча какви права и задължения имам като европейски гражданин и колкото повече навлизах в
материята, толкова по-често и в
повече житейски ситуации намирах приложение на европейското
право. По време на стажа си имах
възможността да науча повече за
връзката между националното и
европейското право чрез едно
проучване, което направих върху
транспонирането на някои европейски директиви и регламенти в
българското законодателство.
Желанието ми да натрупам повече
знания в конкретни сфери на европейското право естествено доведе до решението ми да взема магистърска степен в тази област.

Като всеки кандидат-студент и аз
се колебаех къде да продължа образованието си. В 11-и клас отидох на
изложение, на което присъстваха
представители на Maastricht
University, които ми разказаха за
специалността и за университета.
Възможността да уча Европеистика в града, в който е подписан договорът за създаването на Европейския съюз толкова близо до
седалищата на европейските институции, ми се стори много привлекателна. Запознах се и с начина
на преподаване в университета,
базиран на PBL система, която позволява на студентите да учат в
малки групи, като работят над реални проекти, от които придобиват практически опит.

Разкажете ни за вашия университет – къде се намира, къде е в
класациите, с какво се отличава
от останалите университети?
Как спряхте избора си на него?
Maastricht University се намира в
„сърцето на Европа“ – град Маастрихт, Холандия. Университетът,
който наскоро навърши 43 години, е
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В

специалност на фокус

ръзки с обществеността или добилата през последните години популярност като
PR специалност е една от най-масово търсените университетски дисциплини през
последните десетилетия. Специалността често попада под един знаменател с
програмите по масови комуникации, медийни науки, журналистика, издателска дейност, маркетинг. Най-често може е част от програмите във факултетите по комуникация и медийни науки, но може да се преподава и във факултетите по икономика, маркетинг и т.н. Не случайно почти всеки университет, който предлага
някаква мениджърска специалност, включва в учебната си програма и обучение в областта на PR-а,
ако не в бакалавърска, то поне в магистърска програма.
В България ролята на специалиста по връзки с обществеността често е ограничена до взаимоотношенията с медиите и/или различни бизнес партньори. Но в класическия случай PR експертът е
обединяващото звено на различните отдели на компанията (правен, развойна дейност, IT, маркетинг, финанси, човешки ресурси и т.н.). Той е специалистът, който следва да „преведе” на разбираем език решенията на всеки отдел и да го предаде на съответните му ползватели. Затова много
често в големите компаниите ръководителят на отдела Връзки с обществеността често е със
статут на заместник-директор. Той е говорителят на компанията, в немалка част от случаите
той е единственият човек, който може да говори от името на фирмата.

Кратко резюме

Както е видно от името, това е специалност, която трябва да подготвя кадри, които отговарят за връзката между дадена институция и обществото, която връзка най-често минава през
медиите. Специалност Връзки с обществеността или PR (Public Relations) има допирни точки както
с журналистиката и масовите комуникации, така и с функционирането на дадена организация или
институция като административен или бизнес субект, което я прави в по-голяма степен бизнес
ориентирана, сравнено с журналистиката. Специалистът по PR трябва да има познания върху
това как функционират медиите, но и върху това какво произтича от взаимодействието между

...

Няма писани правила в

PR-а
интервю на Борислав Борисов

30

Грета Колева

специалност на фокус

е управляващ директор на Proximity Sofia/ BBDO Group. Тя има над 20 години управленски опит на оперативно и стратегическо ниво в областта на
маркетинговите и корпоративни комуникации. Изграждала е комуникационни стратегии за компании и брандове като Samsung, HP, Oracle,
Progress, Telus Int., Nokia Siemens, Пощенска банка, Shell, Kamenitza, Mondelez,
bTV Media Group, Generali, European Commission DG Employment и много други. Тя е член на журито на EFFIE България и на EURO EFFIE. Гост-лектор в
AdForum на Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА),
Менторите на НБУ, EFFIE Workshop и други. Заедно с екипа си в Proximity
Sofia/ BBDO Group печели множество награди от конкурси като PR Приз,
BAPRA Awards и EFFIE България. Нейното професионално призвание е „да
превръща всеки клиент на агенцията в успешен и лоялен партньор“.

Една от най-желаните специалности сред кандидат-студентите е
„Връзки с обществеността“. Защо има такъв голям интерес
според Вас?

Като специалист
по връзки с
обществеността
работиш директно
с мениджмънта на
най-високо ниво
на различни
организации и
институции

Специалността „Връзки с обществеността“ е сравнително нова професия, която звучи модерно, интересно и, честно казано, лесна за изпълнение. Mного от хората не си дават сметка колко голяма отговорност поема един специалист по връзки с обществеността и колко високи са
очакванията към него от страна на бизнеса, институцията или личността, която представлява.
Това е динамична и жива професия, която дава възможност за срещи с
много и разнообразни хора. Работейки като специалист по връзки с обществеността, ти имаш възможност да се подвизаваш и в различни сфери на дейност. Можеш да работиш в политиката, частния сектор или
шоу бизнеса.
Като специалист по връзки с обществеността работиш директно с
мениджмънта на най-високо ниво на различни организации и институции.
Ти си консултант, съветник, до теб се допитват експерти от най-високо
ниво. Специалистът по връзки с обществеността е дясната ръка на топ
мениджмънта на една организация. Дори президентът на една държава
зависи от своя PR. Това звучи повече от сладко, особено за един млад и
енергичен човек.

материал на Борислав Борисов

ФрАНцИя

Разлики в образователната система

обучение във Франция
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Н

езависимо
дали търсите велика по
рода си национална
кухня, артистично майсторство
или културен престиж, без съмнение Франция води класацията в
Европа. Франция е страната, за
която е измислена думата „шик” –
съблазнителна и надменна, старомодна и търсеща новото.
Страната, дала на света шампанското и сиренето Камембер, е
прочута най-вече с уникалната
по рода си национална кухня. В
тази очарователна страна има
много други неща, заслужаващи
уважение. Едно от тях е френското образование.

Студенти
Франция е една от най-популярните дестинации за кандидат-студентите по цял свят. Позитивното при нея е, че има ниски такси за
обучение (средната учебна такса в университетите в страната е около и малко повече от 1000 евро на година).
Франция има дълбоки академични традиции, които биват продължени и до ден днешен, като са малко страните, които инвестират толкова много в иновации и научни изследвания. Държавата е дом на 41
университета, които са включени в класацията за най-добри висши
учебни заведения QS World University Rankings.

материал на Борислав Борисов

ШВЕйцАрИя
Бакалавърски програми

обучение в Швейцария
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О

свен страната
на
ш о кола д и те, банките и часовниците,
Швейцария вече си
извоюва слава в България и с качественото си образование. Все
по-голям е интересът от страна на българските ученици и кандидат-студенти,
тъй
като
учебните заведения в алпийската държава са на топ ниво и
имат репутацията на едни от
най-добрите
в
света.
Търсенето на качествено образование води до нарастване броя
на чуждестранните студенти в
Швейцария. Обучението в швейцарските университети не е
лесно достижимо, независимо от
нарастналата международна мобилност. Въпреки това, придобиването на швейцарска диплома би осигурило бъдещето ви.
Чуждестранните
студенти
трябва да бъдат подготвени за
значително по- високите такси.

Заинтересованите кандидати трябва да подадат заявленията си поне
два месеца преди започване на програмата. Приемът се обявява след провеждане на интервю. Пълният комплект документи включва заявление,
паспортни снимки, копие от диплома и актуален резултат от издържан
тест за владеене на английски език.
След записването в университета, чуждестранният студент трябва
да се свърже със Швейцарското посолство или консулство за получаване
на пълна информация за издаване на учебна виза. Дори с редовен прием,
студенти с туристическа виза не могат да посещават занятия. Според
процедурата на швейцарските власти за издаване на учебна виза студентът трябва изцяло да е внесъл таксата за обучението.

...

Бях на олимпиада по математика
в Цюрих и това ме вдъхнови!
интервю на Борислав Борисов

Ирина Софронова

е една от отличничките на СМГ. След края на обучението си в математическата
гимназия тя е приета в един от най-добрите университети в Европа – ETH Zurich със
специалност „Машинно инженерство“.

40
гава се проведе в Цюрих. Това ме
вдъхнови да проуча как мога да стана
студент тук.

Това е един от най-престижните
университети в Европа. От какви
националности? За какво си говорите?

обучение в Швейцария

Как е животът в Швейцария?
Различен ли е?

Досега животът в Швейцария ми
харесва. Безспорно е по-различен от
този у дома, но човек бързо свиква с
него. Това, което досега най-много ме
затруднява, е езикът – в тази част
на Швейцария се говори т.нар. швейцарски немски, който доста се различава от стандартния немски.

В бакалавърските специалности
студентите са главно швейцарци
(около 80 процента), но има и студенти от Германия, Австрия и други
главно европейски страни. В магистърските специалности има повече
интернационални студенти, главно
защото обучението при тях е на английски език, а при бакалавърските е
само на немски.

Швейцария не е в ЕС. Какви са разликите при студентите?

Според мен в самия учебен процес
няма много различия, но има други изисквания за признаване на дипломата
за средно образование, които правят
процеса на кандидатстване по-сложен в сравнение например с този в
Германия.

В кой университет си и каква специалност?

Следвам „Машинно инженерство“ в
ETH Zurich. В момента съм втори семестър. Миналата година кандидатствах и бях приета да уча тук. През
2017 година участвах в националния
отбор на Европейската олимпиада по
математика за момичета, която то-

При
бакалавърските
програми
обучението е
само на немски
език

Как са общежитията?

Лично аз живея в общежитие в двойна стая. Някои общежития са към университета, но всеки сам има право да
реши къде да живее. В сравнение с
квартирите общежитията са на разумна цена, но все пак това е Цюрих.

Какви са предимствата и недостатъците да учиш в Швейцария?
Тъй като все още съм в началото на
висшето си образование, нямам ясно
изразена позиция по този въпрос.

Учебният процес как минава? Как
са разделени семестрите и изпитванията?

Всеки ден имаме лекции и упражнения. Лекциите се провеждат в аудитории, докато на упражненията сме
разделени на групи от около 20 души
всяка. На година има два семестъра –
есенен и пролетен - от 15 септември
до 23 декември и от 15 февруари до 31
май съответно. Има две сесии – зимна
през януари и лятна през август.

За всички студенти, които искат
да кандидатстват там, какво би
ги посъветвала и какво трябва да
следят най-много?

Изискванията за прием на всеки университет са различни, но конкретно
за моя бих ги посъветвала достатъчно рано да проверят на сайта дали
изпълняват изискванията за прием
без изпит, или в противен случай да
започнат да се подготвят за приемните изпити, които се провеждат в
края на август.

материал на Милена Узунова

Обучение в

цЕНТрАлНА ЕВроПА
алтернатива на скъпото европейско образование

обучение в Централна Европа
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С

ред опциите за образование в чужбина най-често попадат няколко
добре познати дестинации в Европа, символ на качество и престиж.
Образованието там обикновено
идва с цената на високи такси или
скъпи разходи за живот, а много
често и двете. Тук на преден план
идват не толкова популярните за обучение страни в
Централна Европа. Характерни за тях са сравнително достъпните такси за образование и ниските разходи за живот. Макар и не толкова евтини, университетите в региона предлагат възможности за
безплатно образование в програми на местния език,
което е и една чудесна възможност за тези, желаещи
да научат още един език.

материал на Юлия Кошаревска

„Статут на уседналост”
за европейски граждани

след Брекзит

обучение във Великобритания
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Е

дна от най-обсъжданите теми във Великобритания в последните четири години е Брекзит.
С наближаването на обявената дата за излизане на страната от Европейския съюз, това как
точно ще изглежда изходът, какво точно ще значи това за европейските граждани, живеещи
на територията на Великобритания или за британците, живеещи в Европа, продължава да
не е ясно.

Известна яснота обаче вече има
за това какви документи ще са необходими за европейците, живеещи
във Великобритания, за да запазят
статуса си. Те ще трябва да кандидатстват за така наречения
‘settled status’ (статут на уседналост) преди юни 2021 г. Това ще засегне и студенти, които ще започнат образованието си във
Великобритания тази или следващата година.
Според правителството процесът е максимално улеснен - с инвестиция от 175 милиона британски
лири са разработили мобилна апликация, която улеснява кандидатстването, и са наели 1 500 нови служители, които да обработват
документите. Само времето обаче
ще покаже дали това е достатъчно

да се справи с милионите европейски
граждани, които ще трябва да кандидатстват за статута.

то разясняват какъв точно е процесът и какви са необходимите документи.

През изминалата година правителството отвори пробно схемата
за служители на здравната система
и университетите. От 29 987 кандидатствали в рамките на пилотната инициатива, 27 211 са получили
уседнал статут.

След като кандидатствате по
обявената процедура, ще получите
или ‘settled status’ или ‘pre-settled status’.
Статус на уседналост би трябвало
да получите, ако живеете във Великобритания от поне 5 години към момента на кандидатстването. Според
сайта на правителството този статус ще ви даде право да живеете и
работите във Великобритания, да
учите (но нищо не се споменава за
това какви такси ще заплащате), да
използвате здравната система и да
пътувате в и извън страната. Ако не
сте живели във Великобритания за
поне 5 години, ще получите ‘pre-settled
status’. Правата, които той ви дава, са
същите като и на статута на усед-

Министър-председателят Тереза
Мей реши да обяви процеса по кандидатстване за безплатен, макар първоначално обявената цена да беше
65 британски лири на човек.
Посолства на страни от Европейски съюз, включително и българското, провеждат събития в различни
градове във Великобритания, на кои-

материал на UNIFY

Програми по международен бизнес в

ХолАНДИя
с подкрепата на

обучение в Холандия
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В

последните няколко
години образованието в Хола н д и я
с т а н а
много популярно сред българските
студенти и причините за
това са много: достъпни
такси за обучение, голям избор от програми на английски език, съвременно и модерно образование, както и
световно признати дипломи.
Всички тези фактори правят Холандия една от
най-желаните образователни дестинации за българите.
С настъпването на Brexit
през март 2019 година се
очаква Холандия да стане
още по-предпочитан избор
сред българските кандидат-студенти, които към
момента в държавата са
около 3000.

Най-популярната програма за всички международни студенти в Холандия е програмата по Международен бизнес. Това е така, защото завършвайки такава програма, можеш да избираш от широк спектър от
професии. Позиции във финансите, маркетинга, продажбите, счетоводството, бизнес управлението, човешките ресурси, мениджмънта са само
най-очевидните. Всяка една компания или организация има нужда от кадър с бизнес умения и затова, завършвайки програма по бизнес, можеш да
работиш във всеки отдел и никога няма да останеш без работа. Можеш и
да се отдадеш на предприемачеството и да започнеш собствен бизнес холандците са много добри всъщност в отварянето на собствени компании и има много какво да научиш от тях, ако това е твоята страст.

Устойчиво развитие:
наука за бъдещето
на Земята
Материал на Милена Узунова

специалност на бъдещето
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У

стойчиво развитие е
термин, който вероятно сте виждали на
сайта на една от големите международни компании или сте чували във
връзка с някоя нашумяла екологична дейност. Концепцията
за устойчивото развитие е
сравнително нова и много често звучи абстрактна и неясна,
но затова пък се превръща във
фундаментален аспект на бъдещото развитие на икономиката и човечеството като
цяло. Устойчивото развитие е
модел за използване на ограничените ни ресурси, така че да
бъдат посрещнати нуждите
както на настоящите, така и
на бъдещите поколения. В този
смисъл, устойчивото развитие
се свързва най-често с грижата и опазването на околната
среда, но всъщност концепцията обхваща и други сфери освен екологичната, а именно
икономическата и социалната.

По-конкретно устойчивото развитие насърчава да се използват
стратегии за икономическо развитие, съобразени с опазването и
подобряването на околната среда и биологичното равновесие на
Земята. То е стремеж за начин на живот на населението и преди
всичко състояние на икономиката, при което се използват безотпадни технологии, залага се на използването на възобновяемите суровини, разчита се на рециклирането.
От гледна точка на бизнеса, устойчивото развитие е тенденция, която в световен мащаб набира все по-голяма популярност и
все повече привърженици. Всяка една компания, която не предприеме
действия за устойчиви промени, губи конкурентни предимства на
пазара. Затова и обучението по устойчиво развитие се внедрява все
по-често в програмите на университетите, а вече се обособяват и
отделни специалности.

Павел и Венци:

За хубавите нeща се действа без
отлагане, защото утре винаги
е твърде късно
интервю на Борислав Борисов

Момчета, извървяхте дълъг път
от онзи покрив, на който сте се
запознали… Труден ли беше или
удоволствие?
Pavell: Напълно съзнателно избрах

професията на артист-изпълнител,
като своя единствена опция да правя това, което обичам. Пътят
беше, а и продължава да бъде - комбинация от удоволствие и труд.
Мисля, че тази формула е успешна и
смятам да продължа с нея.

Venci Venc’: Когато сам избираш
пътеката си, имаш свободата да
бъдеш щастлив. Трудностите са
нещо хубаво и ги има навсякъде, покрай неотъпканите пътеки - това
ни кара да ставаме по-умели в
строенето на нови пътища към целите си.
Сякаш съдбата си знае работата… Някога замисляли ли сте се
какво щяхте да правите, ако
съдбата не ви беше пресякла
пътя?
Pavell: От време на време се чудя.

Мога само да спекулирам дали пак
съм щял да намеря реализация в
тази толкова
динамична

Когато сам избираш
пътеката си, имаш
свободата да бъдеш
щастлив

Уменията на

творците,
58

за които не подозирате
материал на Милен

а Стратиева

Х

култура

ората на изкуството често биват определяни като хаотични,
разпилени, неорганизирани, закъсняващи. Възхищаваме се на таланта им, но в същото време тези професии се възприемат от
голяма част от обществото като несериозни. Всички сме чували
изрази като „Музикант къща не храни”, а родители на желаещи да
стават актьори са възкликвали: „Аз циркаджия няма да храня”. Когатото
„взимаме пример” и се „учим от някого” това обикновено са хора от бизнеса.
Хора със сериозни и уважавани професии. Нека обаче надникнем зад кулисите
на Театър „София”, да проверим какво се случва преди началото на представлението, кой владее гримьорната и гардероба там, за да разберем поне
малко как се случи магията на театралното изкуство. Ще бъдете изненадани какви умения имат творците и колко много можем да се поучим от тях.

управление на времето

Да, именно в управлението на
времето много от творците са
истински факири. Актрисата Силвия Петкова споделя в едно интервю, че е имала период, в който
е работила на 6 места едновременно. Много нейни колеги също
отиват на репетиции в театъра
в 10 ч. след кратка дрямка след
нощните снимки за филм или сериал. След репетицията отиват да
дублират на български език холивудски филм или да снимат реклама, а вечерта отново са в театъра за представление. Понякога

веднага след важен ангажимент
тръгват на път за турне из България или пък с пристигането си
след представление във Варна излизат отново на сцената в София.
Можете ли да си представите
какво организация и планиране се
изисква за придвижване от едно
място до друго и с какво количество информация и текст за запомняне боравят? Актьорът Пламен Манасиев веднъж отива да
чете разказ в поредицата събития „Пощенска кутия за приказки”,
облечен с костюма си от „Олд Сейбрук“ и „Последният страстен

любовник” от Уди Алън и Нийл
Саймън. Той участва само в първата част на спектакъла, но трябва
да се върне навреме за поклона
след края на цялата постановка. В
същата вечер се случва и събитието „Пощенска кутия за приказки”.
Затова не губи време да се преоблича, уговаря се с организаторите на „Пощенска кутия за приказки” точно кой по ред да бъде
прочетения от него разказ и успява да се върне точно навреме за
поклона.

В гардероба на
Театър “София” се
пазят всички костюми
от вече 52-годишната
история на този
театър. Когато човек
влезе там, се чувства
като в малък град

ТоП 8

люБоВНи ромаНа За
Всички ВремеНа
материал на Борислав Борисов

В

любопитно
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„Гордост и предразсъдъци“ е
най-известният роман на Джейн
Остин и е считан от мнозина критици
за едно от най-значимите
произведения в английската литература на 19
век. За първи
път е публикуван през
1813 г. По книгата
са направени над 10
филма и телевизионни сериала.
Историята е за любовните
отношения между своенравната
Елизабет Бенет и нейния високопоставен ухажор – Фицуилям Дарси, които минават през големи
перипетии. За да възтържествува
любовта обаче, тя трябва да

ече сме в месеца на любовта и хубавото вино.
Навсякъде е пълно със сърца, балони и влюбени
двойки. И няма нищо лошо в това – нека
любовта ни завладее изцяло.
Дори и да нямаме половинка до себе си, някой ден ще я намерим. И ще бъдем от онези двойки, които
срещаме по улицата и виждаме усмивките по лицата им.
А било с половинка или не, винаги можем да прочетем и
някой любовен роман. Впрочем, любовните романи винаги
са били едни от най-четените и са оставяли дълбока следа в нас след това. Това е така, защото да си влюбен е
най-прекрасното чувство на света и ни кара да летим.
Променя сетивността ни. Любовните романи никога няма
да умрат или да бъдат „олд фешън”. Дори романи, писани
преди повече от 100 години, все още са актуални и днес,
защото любовта е еднаква – просто се случва на различни
хора по различно време.
Затова съм ви приготвил „Топ 8 най-добри любовни
романа за всички времена“ според класацията на
Goodreads. Както знаем, Goodreads е собственост на
Amazon и е най-големият сайт за споделяне, оценяване и
рецензиране на книги.

„Гордост и предразсъдъци“ – Джейн Остин

преодолее своите предразсъдъци, а той – да смири гордостта си. Или
може би тя да се избави от своята криворазбрана гордост, а той – от
класовите си предразсъдъци. Само тогава любовта е възможна.

„Джейн Еър“ – Шарлон Бронте

„Джейн Еър“ е отчасти биографичен роман, описващ трудности, с които авторката се е сблъсквала. Още с излизането си през 1847 година романът се превръща в сензация и огромната му популярност продължава и до днес. Изпълнен с дълбока
емоционалност, силна чувственост и разтърсваща
страст, „Джейн Еър“ си остава един от най-великите любовни романи на всички времена.
„Джейн Еър“ разказва историята на едно обикновено английско момиче, което отрано познава трудностите на живота. Останала сираче, Джейн е пра-
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