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ептември е един от най-динамичните месеци. Това
е месец на събития, които са променили света.

Падането на Втората френска империя, Септемврийското въстание, Втората световна война, Мюнхенското споразумение...
Това е месец на събития, които продължават да променят света - децата тръгват на училище, работата отново задвижва житейския цикъл, нови предизвикателства чукат на вратите на студентите.
В новия ни брой събрахме групи от специалисти, които
ще ви разкажат повече за съвременните и най-популярни
специалности днес. ПР – какво е да го учиш и какво е да
го работиш? Каква е професионалната реализация в психологията - най-желаната специалност у нас тази година?
Професия дерматолог – защо не? Това са области, които
непрекъснато се променят и изборът ви трябва да бъде
информиран.
Същото може да се каже и за специалностите, които
стоят на срещуположна посока в академичния компас. Какво знаете за една от най-старите науки – богословието?
Вероятно информацията, която имате за нея, и не само, е
потънала в мъгла от предубеденост.

Наталия Кирилова,
издател

Затова септемврийският ни брой излиза с посланието
„Информирайте се!“. Започнете новата учебна година, новия работен сезон информирани за изборите, които ви
предстоят. Превърнете вашия септември в месеца, който ще ви донесе желаното бъдеще.
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студентски живот

НАЙ-ГОЛЯМОТО ПРЕДИМСТВО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО В ХОЛАНДИЯ Е,

ЧЕ ТЕ ПРАВИ МИСЛЕЩ ЧОВЕК

Визитка
Име:
Специалност:
Университет:

Гергина Георгиева
Международни комуникации
Hanze University of Applied Sciences

Изборът на университет и специалност

З

авърших бакалавър в Холандия миналото лято и
в момента работя като
маркетинг консултант в
България. Решението ми да уча в
Холандия беше много спонтанно
и изцяло базирано върху любовта
ми към тази държава. Истината
е, че макар и много прибързано и
недообмислено, то се оказа много
добро, тъй като образованието
там и самостоятелният живот
ме изградиха като човек.
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При кандидатстването в Холандия е много важно човек да знае разликата
между University of Applied Sciences и Academic University – и двете институции
дават бакалавърска степен, но има разлики в метода на обучение и съответно
какви умения развиват студентите. Една от най-важните разлики е, че обучението в университетите на приложните науки е по-практически ориентирано,
което лично на мен много ми допадна. Първо преподавателят преподава теория
и след това те хвърля с главата напред в групов или индивидуален проект и
трябва да приложиш наученото. По отношение на избора ми на университет –
грабна ме всичко, което прочетох за града, за Hanze UAS и условията за студентски живот. Грьонинген е перфектният студентски град – малък, уреден, спокоен, безопасен и пълен със студенти и това до голяма степен
направи избора ми къде да уча. Единственият му недостатък, който не бях
осъзнала преди да замина, е отдалечеността му от останалите големи градове в Холандия, което води до по-големи разходи за пътувания.
На 18 години нямах конкретна представа с какво искам да се занимавам в
професионален план, което мисля, че е нормално. Знаех единствено, че искам да
работя в областта на услугите и че имам наклонности към по-абстрактните
науки. Затова International Communications ми прозвуча добре – програма, в която се учат различни предмети от сферата на комуникациите и бизнеса през
първите две години, а след това студентите са свободни да специализират в

образование в цифри

UCAS статистика за
2013 г.

З

а всеки период на кандидатстване в британски университети, UCAS изготвят
статистика за броя на кандидатите. Последната обявена графика за 2013 г. събира
данните от периода за кандидатстване с краен срок
30-ти юни и го сравнява със същия период в предишни години.

Тази статистика включва кандидати, които са
кандидатствали без значение за какъв курс.
• В периода между 2010 г. и 2012 г. 96% от всички
кандидатстващи от Великобритания са изпратили
документите си в периода за прием с краен срок юни.
• В периода 2010 г.–2012 г. 95% от всички кандидатстващи от страни членки на ЕС са изпратили документите си в периода за прием с краен срок юни.
• 15-януари 2013 г. беше срокът, който бе желателно да се спази за подаване на документи за по-популярните специалности.
• Данните за кандидатстване с краен срок
октомври 2013 г. са отнесени приблизително спрямо данните през 2012 г.
• Наблюдава се постоянен ръст на броя на кандидатстващите от България чрез UCAS

Страна

В процентно отношение:
• Броят на кандидатстващите в този период от цикъла
са с 3,1% по-високи от същия период през 2012 г.
• Броят на кандидатите от Великобритания
нараства с 2.7%. Увеличен е конкретно броят на
кандидатстващите от Англия, Ирландия и
Шотландия, а е намалял броят на кандидатите от Уелс.
• Броят на 18-годишните кандидати от Обединеното кралство се е увеличил с 0,7% спрямо 2012 г., равняващи се на 2000 човека.
• Броят на кандидатите от други страни членки на ЕС се е увеличили с 4,3%.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

330,784

351,533

390,358

429,734

475,303

478,590

430,755

443,522

Ирландия

17,802

16,827

16,689

17,451

19,412

20,040

19,148

20,292

Шотландия

33,164

32,988

33,890

35,892

43,234

43,437

42,515

42,958

Страни от ЕС

27,817

31,386

31,974

36,898

45,125

47,675

41,543

43,332

1,703

2,139

2,382

2,288

2, 538

Англия

България
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изпити и сертификати

SAT – SCHOLASTIC
APTITUDE TEST

SAT е стандартизиран метод
за проверка на готовността на
зрелостниците да постъпят в
университет. Тестът оценява
придобитите знания и умения на
учениците в средното училище
и е обективен метод за оценка,
защото резултатът е брой точки,
даващ възможност за сравнение.
На всяка изпитна дата в цял свят
тестът, който решават учениците, е един и същ.
College Board e американска институция, която организира провеждането на SAT, както на територията на САЩ, така и в цял свят.
Международните дати за явяване на
теста всяка година са шест, а приблизителният брой на явяващите се
на SAT е 3 млн. души годишно. Над 95%
от американските университети в
цял свят изискват този изпит. Чуждестранните студенти, които кандидатстват за стипендия, задължително трябва да представят освен
своите резултати от SAT Reasoning
Test или т.нар. SAT I и резултатите
от SAT Subject Test, т.нар. SAT II. Найпрестижните американски университети, заемащи и челни позиции в
ранг листата на световните и американските класации, изискват освен
резултати от SAT Reasoning Test и
резултати от изпити по отделни
предмети - SAT Subject Test.

SAT Reasoning Test
Резултатът от теста SAT
Reasoning е един от основните елементи, които учебните заведения
вземат предвид при подбора на
своите бъдещи студенти. Резултатът от този тест, заедно с представените от кандидатите есета,
препоръки, оценки от средното училище и извънучилищни занимания оформят пакета от документи, необходим за кандидатстване. Голяма
част от американските университети изискват резултати от положените тестове още до месец декември, преди края на първия срок на 12
клас. Максималният брой точки на
SAT Reasoning Test е 2 400 точки. Този
изпит оценява уменията на кандидатстудентите да мислят креативно, да
анализират и да решават проблеми –
умения, които са нужни в процеса на
следването. SAT Reasoning включва четене (Reading), математика
(Mathematics) и писане (Writing). Времетраенето на теста е 3 часа и 45
минути. Кандидатите могат да се
явяват на теста многократно, без
ограничения.

МНЕНИЕ НА
ЕКСПЕРТА:
Цветанка Черногорова, водещ
преподавател в центъра за езикова
и сертификационна подготовка към
Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий”: Езиковата част на
теста SAT се състои от три секции
Critical Reading , в които има основно
два типа упражнения - четене с разбиране и попълване на празни места
в изречения; три секции Writing, които включват писане на есе и две
секции с езикови задачи. Във всички
части въпросите са с избор при отговора. Всяка една от двете части
носи максимален брой точки - 800.
Две от секциите Critical Reading
са с времетраене 25 минути, в рамките на които кандидатите трябва
да отговорят на 24 въпроса. Третата секция трае 20 минути и включва
19 въпроса. Въпросите към текстовете за четене в Critical Reading
проверяват знанията и уменията:
анализиране, извличане на информация от текст, граматика, разбиране.
ОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЧУЖБИНА |11

обучение във Великобритания

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ –

наръчник за начинаещи
кандидат-студенти и техните родители

О

бединеното кралство
е топ дестинацията
за образование през
последните десетина
години. Интересът към обучение
на Острова традиционно дава
шанс на около 2–3 000 български
кандидат-студенти да стартират своята бакалавърска степен
там.

Ако сте в началото на процеса по
кандидатстване и се чудите от
къде да започнете, ето няколко полезни насоки.

UCAS
Това е институцията, с която ще
сте неизменно свързани, особено ако
сте решили да кандидатствате в
държавен британски университет.
UCAS е централизираната система,
която обединява голяма част от
университетите и колежите (около
300 институции), дава пълна информация за възможностите за обучение в над 100 000 учебни курсове,
продължителност, такси и т.н. Посредством онлайн системата на
UCAS кандидат-студентите могат
да попълват и подават документите
си, да следят резултатите си и да
са информирани за целия процес около кандидатстването си.

Сроковете
За учебната 2014–2015 година
сроковете за кандидатстване са
следните:
• 15 октомври е крайният срок
за подаване на документи за
Оксфорд, Кеймбридж и за други
професионални курсове в
областта на медицината, денталната и ветеринарна медицина;
• 15 януари е крайният срок, в
който се приемат документи за повечето курсове;
• 24 март – за някои програми по изкуства и дизайн.

Начинът за
кандидатстване:
Има два варианта за кандидатстване – единият е да го направите
лично, а другият – с помощта на консултантска агенция.
Ако сте решили да кандидатствате самостоятелно, трябва да
прочетете много внимателно детайлно подадената информация в
сайта на UCAS. Системата е разработена по изключително опростен
начин и реално имате пълната възможност да кандидатствате самостоятелно без допълнитело съдействие от професионалист (стига да
сте готов да четете).

Ако сте решили да ползвате услугите на няколкото агенции, които
работят в страната, то трябва да
знаете, че отново следва да сте активни и да сте достатъчно добре
запознати с възможностите, с процедурите и всякакъв подобен тип информация. Не очаквайте, че консултантът ще свърши цялата работа
вместо вас. Разбира се, неговата
работа е да ви посъветва и да ви насочи в процеса по кандидатстване,
но не и да знае по-добре от вас къде
искате да отидете и какво искате
да учите.

Документите и изпитите:
Кандидат-студентският процес
в Обединеното кралство протича
само по документи. Разбира се има и
изключения за някои от специалностите, за които ще ви е необходимо
да положите и допълнителен изпит.
Като цяло процесът е чувствително
улеснен и човек, стига да е организиран, може да си подготви документите и самостоятелно.
За да кандидатствате в университет в Обединеното кралство, ще
ви трябват задължително диплома
за завършено средно образование
или академична справка (най-добре
от последните 3 години). Тези документи трябва да са преведени и легализирани на английски език.
Сертификатът за владеене на
английски език е сред другите заОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЧУЖБИНА |15

специа лност на фок ус

Връзки с
обществеността

В

ръзки с обществеността или добилата през последните години популярност като ПР 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 да е част от програмите във факултетите по комуникация и медийни науки, но може да се преподава и в 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 ПР-а, ако не в бакалавърска, то поне в магистърска програма.
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специа лност на фок ус

Връзките с обществеността се
разглеждат като мениджърска функция, която цели да дефинира и улесни
организационната промяна, те са
инструмент, посредством който се
комуникира със съответните целеви
групи. Специалистът по връзки с обществеността комуникира с всички
релеватни вътрешни и външни за организацията групи, с цел да създаде
позитивни взаимоотношения и да изгради дългосрочно взаимодействие
между целите на организацията и
очакванията на обществото. В този
смисъл ПР-експертът развива, изпълнява и оценява фирмената програма.
В България ролята на специалистът по връзки с обществеността
често е ограничена до взаимоотношенията с медиите и/ или различни
бизнес партньори. Но в класическия
случай ПР-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 компании 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.
Задълженията на ПР специалистът включват анализиране и интерпретиране на публичното мнение,
отношенията и всякакви други въпроси, които касаят организацията,
съветване на мениджърския състав,
проучвания и разработване на програми за подобряване на позиционирането на фирмата, планиране, целеполагане, наемане и обучаване на
персонал, бюджетиране. Специалистите по връзки с обществеността
много често работят с представителите на медиите, поради което в
общественото съзнание има ограничена и погрешна представа за задълженията, които съпътстват тази
професия.
В исторически план връзките с
обществеността са съществували
макар и в по-различен от съвременните разбирания вид в гръцката и
римската империи. Основите на сегашните разбирания за ПР са поставени в Америка. Първата съвременна
ПР кампания се е „провела” от Самю-

ел Адамс през 1773 година, който под
влияние на прословутото американско чаено парти е развил кампания,
целяща да насърчи американците да
поискат независимост. През годините на началния капитализъм „услугите” на връзките с обществеността
са използвани по-често като средство за манипулация на работническата класа и на обществото.
За баща на ПР-а се смята Айви
Лий, който променя манипулативният начин на представяне на информацията и насърчава корпорациите
да бъдат по-отворени и честни с аудиториите, на които говорят. Той
поставя през 1906 година основите и
на етичните принципи и стандарти,
които професията ще приеме години
по-късно. Негови клиенти са едни от
най-влиятелните за времето си корпорации (например Рокфелер). В началото на 20-ти век Едуард Бърниз
става първият университетски преподавател по специалността в Ню
Йорк Колидж и публикува първият
учебник „Crystallizing Public Opinion”
(1923).
В България историята на специалността Връзки с обществеността е доста млада. Първите университетски програми стартират
малко след 1989 година в Софийския
университет (Факултет по журналистика и масови комуникации) и в
новосъздадения тогава Нов български университет. Днес разновидности
на специалноста се преподават в голяма част от университети, които
имат хуманитарни и/ или икономически факултети.

КАКВИ КАЧЕСТВА СА
НУЖНИ, ЗА ДА РАБОТИТЕ
КАТО УСПЕШЕН
ПР-ЕКСПЕРТ?
Харизма – това е ключовата
дума за всички тези, които искат да
се впуснат в тази професия. Хората,
които притежават харизма, могат
да създават емоции, да правят впечатление и да дават необходимата
информация.
Етика е другата дума, която е
отличителна за добрия ПР. Етиката
е това, което е морално правилно
или грешно в представите на обществото, и често е определено като
такова от професионални, фирмени
или индивидуални стандарти.
Добрите специалисти по връзки с
обществеността следва да имат и
добра преценка за случващите се окоОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЧУЖБИНА |19
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Психология
бере дисфункционалното поведение.
Клиничните психолози използват
психологични оценки и други методи,
за да диагностицират психичните
разстройства и често прилагат
психотерапевтични методи при лечението им.

Визитка
Деница Соколова –
психотерапевт, специалист
по семейна и брачна терапия

З

а трета поредна година
психологията е най-желаната специалност
от първокурсниците
във водещите университети в
България. Психолозите могат
да се реализират в медицински
заведения, неправителствени
организации, държавни и общински структури, спорта, бизнес
корпорации и др. В тази статия
ще представя някои от основните направления в психологията
и особености на професията, с
които е добре да сте запознати
преди да направите своя избор.

Направленията в психологията
са много и тук ще представя само
някои от тях.
Клиничната психология дава възможност за работа като психолог в
клиничната практика. Тя се занимава с изследвания в сферата на психичното здраве и се опитва да раз-

Консултативната психология е
тази сфера на психологията, която
се фокусира върху потенциала за
развитие на сравнително здрави индивиди. Въпреки че консултативният психолог диагностицира, оценява
и лекува трудности при приспособяването, те често са свързани с не
толкова сериозни проблеми. Фокусът на работа е върху засилване на
ресурсите за справяне, а не върху
преодоляване на разстройство или
дефицит.
Социалната психология изучава човешките взаимодействия: комуникация, сътрудничество, конкуренция,
лидерство, отношенията между индивида и групата и начинът, по който те взаимно си влияят. Социалните психолози могат да работят
както в академичен контекст, така
и да бъдат полезни за бизнеса като
участват в изготвянето на програми за управление на персонала.
Организационната психология е
насочена към практическо приложение на психологичното знание в работна и организационна среда. Организационните психолози правят
изследвания на уменията и качествата на служителите, участват в
процеса на техния подбор и преназначаване, изготвят анализи и про-

грами за обучение, провеждат тренинги, консултират фирми.
Юридическата психология се занимава с изследване на престъпното
поведение, неговите мотиви, закономерности и възможности за превенция. Специалистите в тази област се занимават с провеждане на
психологически изследвания и издирване на престъпници, даване на съдебно-психологически експертизи. Те
участват в различни програми за
превенция на престъпността и провеждат психологически изследвания
на кандидати за работа в специализираните държавни органи.
В България се изучават още: детско-юношеска психология; училищна
психология; спортна психология и др.
Каквото и направление в психологията да изберете, важно е да знаете, че това е професия, която изисква учене през целия живот и
участие в извън университетски
обучения в терапевтични направления, следдипломни квалификационни
програми, семинари и курсове. В бакалавърска степен обикновено се
изучава обща психология, което в повечето случаи включва запознаване
с различните направления и дава възможност за по-информиран избор на
специализация. Изключение прави
НБУ, чиято бакалавърска програма
по психология е до голяма степен насочена към когнитивната наука. Съветвам ви, доколкото можете, да се
запознаете предварително с тази
наука и едва след това да решите
дали това е вашата програма.
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изложения

Изложения за международно
образование 2013-2014
дата

изложение

град

място

организатор СО

БАК

МАГ

МБА ЕК

21-22.09.2013

Европейско изложение „Отворени
врати за образование в чужбина"

София

хотел Радисън

Дарби

●

●

●

●

24.09.2013

Европейско изложение „Отворени
врати за образование в чужбина"

Хасково

Младежки център

Дарби

●

●

●

●

26.09.2013

Европейско изложение „Отворени
врати за образование в чужбина"

Бургас

хотел България

Дарби

●

●

●

●

28.09.2013

Европейско изложение „Отворени
врати за образование в чужбина"

Варна

хотел Димят

Дарби

●

●

●

●

29.09.2013

Европейско изложение „Отворени
врати за образование в чужбина"

Плевен

хотел Ростов

Дарби

●

●

●

●

28-29.09.2013

Европейско образование 2013

София

Хотел Хилтън

Едланта

●

●

1.10.2013

Европейско образование 2013

Пловдив

хотел ТримонциЕдланта
ум

●

●

2.10.2013

Европейско образование 2013

Бургас

хотел България

Едланта

●

●

5-6.10.2013

Световно образование

София

хотел Шератон

Интеграл

7.10.2013

Световно образование

Пловдив

хотел ТримонциИнтеграл
ум

●

●

9.10.2013

Световно образование

Бургас

хотел Приморец Интеграл

●

●

10.10.2013

Световно образование

Варна

хотел галерия
Графит

Интеграл

●

●

10.10.2013

QS World Grad School Tour™

София

хотел Шератон

QS

13-14.10.2013

Дни на Италианското образование

София

Интерпред

Скай лайнс

●

●

15. 10.2013

Дни на Италианското образование

Пловдив

х-л Тримонциум

Скай лайнс

●

●

18-20.10.2013

Образование без граници

София

НДК

Бери груп

●

●

03.11.2013

Изложение на британското
образование „Education UK”

София

хотел Шератон

Британски
съвет

●

●

09.11.2013

ACCESS MBA One-to-One

София

хотел Шератон

Advent

16-17.11.2013

Средно образование в чужбина

София

хотел Хилтън

Е ДЛАНТА и
Скай лайнс

●

●

14-15.12.2013

Средно образование в чужбина

София

Интеграл

●

●

17.12.2013

Средно образование в чужбина

Варна

Интеграл

●

●

●

●

●

СО

Средно образование

МБА

БАК

Бакалавърска степен

ЕК

МАГ

Магистърска степен

Магистър по бизнес
администрация
Езикови курсове
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обучение в Дания

ДАНИЯ
Изкушението на
безплатното образование

В

ратите на датските висши учебни заведения са широко отворени за кандидати от България, след
влизането ни в ЕС през 2007 година. Липсата на семестриални такси и доброто качество на образованието в страната бързо я превърнаха в предпочитана дестинация на нашите кандидат-студенти.
Както всяка държава, така и Дания има своите особености, с които следва да бъдете добре запознати преди да вземете решение за вашето бъдещо образование.

Дания
В доста отношения Дания е всичко, което България не е в областта
на образованието. През последните
десетилетия страната се утвърди
сред престижните европейски образователни центрове. За това свидетелства и големият брой международни студенти (включително и
много българи), които избират да
следват там. Сериозните инвестиции в сферата на образованието и
науката са дали резултат и днес
Дания може да се похвали с един от
най-високите жизнени стандарти в
цяла Европа.
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Към всички тези характеристики
трябва да прибавим и традиционните културни и стопански връзки,
които северната страна има с някои
от основните икономически сили на
Европейския съюз - Германия, Великобритания, Швеция. В отговор на съвременните тенденции на пазара на
труда с особено голям авторитет
се ползват специалности от вида на
инженерните науки, високите технологии и ИТ. Освен тях традиционно страната поддържа добро ниво на
обучението по изкуства и дизайн (за
които има и специализирани ВУЗ-ове)
и на това по естествените науки.

Изборът
Започнете с малко самостоятелно проучване преди да правите каквото и да е. Като начало можете да
откриете
много
полезна
и
разнообразна информация на официалния сайт за образование в Дания studyindenmark.dk. Освен това разбира се можете да потърсите и директни контакти с приятели и
познати, които вече са учили в скандинавската страна.
В Дания образованието си е индустрия, в най-добрия смисъл на думата. Това е причината датските

обучение в Германия

Магистърска степен в
Германия
НЯКОЛКО ОСНОВНИ ФАКТА
Германия - страната, в която хората ядат предимно вурстове и
пият много бира. Никога не се смеят
и са вманиачено педантични към
спазването на правилата. Говорят
на някакъв много страшен език, наподобяващ караница, дочута в близък панелен апартамент. Освен
това всички имат заводи за автомобили или пивоварни... или и двете.
Вероятно това са само малка
част от стереотипите, които изплуват често в съзнанието на хората, когато чуят за Германия. Колко
от тях имат някакво основание е въпрос на гледна точка, но изглежда,
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че не пречат много български студенти да предпочетат да следват
магистратура там, вместо в България.

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА
Българската и немска образователни системи си приличат (ако не
по нищо друго) по продължителността на обучението за придобиване на
магистърска степен. Това ще ви
отнеме от 1 до 2 години в зависимост от това каква специалност
сте си избрали, дали сте специалист или неспециалист и - разбира
се - от условията на съответния
университет.

екзотична дестинация

БРУНЕЙ –

ДОМ НА МИРА И СПОКОЙСТВИЕТО
До 10 600 евро за академична година
име

Бруней, Brunei Darussalam

Малко за Бруней
Това е малка и красива страна,
известна с невероятната си природа (наричат я още „зеленото сърце”
на Борнео) и прочутия си султан,
смятан за един от най-богатите
хора в света (султанатът на Бруней
по същество представлява абсолютна монархия, управлявана от негово величество султан хаджи Хасанал Болкиах Маузадин Уадаулах,
по-известен просто като Султана
на Бруней, а също така и като човека, който е по-богат от самия Бил
Гейтс). В Бруней има висок стандарт
на живот, може би защото е единствената страна без данъци. Това
обаче не пречи поне половината жители на столицата да обитават
кварталите си от наколни жилища и
всяка сутрин да минават по дъсчените алеи, за да спрат някое водно
такси, с което да прекосят реката и
да стигнат до работното си място
в центъра. Казват, че това е най-големият наколен град в света. Тук има
не само къщи, но и магазини и училища, а хората – изключително дружелюбни, добронамерени и гостоприемни - се опитват да живеят като в
„нормален” град, разполагат с вода и
електричество, гледат телевизия,
поддържат миниатюрни градини с
цветя.
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в северните части на остров Борнео, заобиколен от
местонахождение малайския щат Саравак, на север има излаз на Южно
китайско море
столица

Бандар Сери Бегаван (около 78 000 жители), други големи градове Куала Белаит (27 800), Сериа (23 400)

площ

5 770 кв. км

население

408 786 (към юли 2012)

официален език

малайски език, други - английски, китайски

парична единица

брунейски долар BND, 1 BGN = 0.86 BND; 1 EUR = 1.69
BND;

религия

ислям (официална религия) – 67%, будисти – 13%, християни – 10%, местни вярвания и други – 10%

етнически състав малайци – 67%, китайци – 15%, местни – 6%, други – 12%

Дневните температури през цялата година варират между 30 и 32°C, а
нощните са постостоянно около 24°C. Звучи чудесно, ако това не вървеше с
висока влага и ежедневни валежи. Самият остров Борнео, на който е разположено кралство Бруней е известен като едно от местата с най-богата и
разнообразна природа на планетата. Там се откриват такива видове като
азиатски слон, леопард, диви свине, маймуни, както и орангутан – едно от
най-редките създания на планетата. Голяма част от природата на Бруней е
под закрилата на закона. Заради по-малката площ на страната отделните
градове по-скоро напомнят на отделни квартали на един и същ град. Дори и
най-отдалечените части от страната могат да бъдат достигнати за около
2 часа пътуване с кола.

нетрадиционна специа лност

РЕЛИГИЯ И ТЕОЛОГИЯ:
знания срещу мъдрост

Т

еологията е едно от най-старите интелектуални търсения, но заедно с философията
са двете най-актуални такива за съвременния свят. Наименованието ú означава
„богословие“, от гръцки: θεος (теос) Бог + λογος
(логос) слово.
Макар че религиозните науки и теологията са две отделни направления, те често влизат под общ знаменател
в класациите на университетите. Но ако двете специалности се разгледат отблизо, ще стане ясно колко голяма
е разликата между тях.
Специалността Религиозни науки изучава различните религиозни вярвания, институции и дори поведения.
Университетските програми предлагат знания за всички
възможни религии, тяхното създаване и история. Дисциплината предлага изучаване на различни култури, което
има за цел да изгради у студентите мултикултурен
поглед върху религията. В прогамите на Религиозни науки
са по-широко застъпени дисциплините като социология,
антропология, философия, история и психология.
Теологията се различава по това, че в рамките на
обучението фокусът е повече върху Господ и божеството. Богословието е специалност, съсредоточена само в
протестантската и римокатолическа област.

Къде може да учите в България
В България се предлагат университетски програми по
специалността Теология. Те имат за цел да запознаят
студентите с ученията и практиките на християнската
вяра. Взаимодействието на теологията с други дисциплини като философия, история, литература, естествени и
социални науки ú придават значителна привлекателност.
Различните курсове в рамките на обучението по специалността засягат главно значението на вярата днес, както и предизвикателствата, които стоят пред нея в
днешния свят.
В България обучение в бакалавърска степен по Теология
се предлага в 3 държавни вуза: СУ „Св. Климент Охридски“,
Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“
и Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Приемът по специалността у нас става чрез полагане на писмен и устен изпит по конспект.

Образователни възможности
Предметите, които ще изучавате със специалността
теология, са изключително разнообразни. Ще учите за историята на Израел, личността Исус от Назарет, патрология, бързото разрастване на ранната църква, връзката
между християнството, гръцката и римската философия.
Ще изследвате християнската мисъл в дълбочина, включително и историята на църквата, християнската етика и
още много други неща.
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ЕВЛОГИ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ
И ТЯХНОТО ЗАВЕЩАНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

В

днешно време, когато се споменават имената на българските личности, оставили своя дълбок отпечатък в историята
на страната ни, много хора веднага биха се сетили за някой
столичен булевард или площад. Но колко от тези хора в действителност са наясно, че имената на паметниците и улиците, по които
се разхождат, принадлежат на личности, чието завещание днес са
наследили? Рубриката „Исторически личности“ на сп. „Образование и
специализация в чужбина“ има за цел да напомни именно за тези забравени герои.

Страниците на българската история са богати с имена на личности, които са завещали идеала си;
има такива, които буквално са завещали богатството си; има и такива,
които са завещали и двете - братята Евлоги и Христо Георгиеви.
На 3-ти октомври 1819 г. в живота на младо българско семейство Георги Недев и Евдокия Пулиева - се
появява една от най-големите им радости: ражда се синът им Евлоги.
Младият татко Георги тогава не
предполага, че след по-малко от десетилетие синът му ще остане сирак без баща. Малкият Евлоги остава сам с майка си и по-малкия си
брат Христо след като баща им умира през 1827 г. Десет години по-късно братята губят и майка си. Вуйчовците им Христо и Никола Пулиеви
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ги вземат под своята опека. Но братята Евлоги и Христо вече не са
малки деца, а формирали се
личности. Когато по-късно през 30те години на 19-ти век братя Пулиеви привличат като свой съдружник
в търговията 18-годишният Евлоги,
те не предполагат, че подават ръка
на човека, който само няколко години
по-късно ще бъде известен като
един от най-богатите мъже в Европа.
Братя Георгиеви и братя Пулиеви
развиват търговия с редица европейски страни. Компанията им бързо
увеличава капитала си и през 50-те
години вече започва да се занимава и
с банково дело. В последствие двете
фамилии се разделят – Пулиеви остават да работят в Карлово, а Георгиеви в Галац. В рамките на следва-

щите 20 години 90% от приходите
им започват да идват от финансови
операции. Това превръща Евлоги и
Христо Георгиеви в едни от най-забележимите български предприемачи
по онова време и изобщо на всички
времена.
Следва друг ключов етап от живота на двамата братя. Те основават обществено политическа организация на русофилски настроените
българи в Букурещ – Добродетелната дружина. Освен важните политически и социални дейности, които са
резултат от работата им в организацията, те подемат и своя лична
борба за освобождението на България. Като противник на бунтовническата революция Добродетелната
дружина инициира просветителско
движение, известно като Мирната

строителите на България

революция. Движението отпуска щедри средства за подпомагане на просветата, изпраща много млади българи
да учат висше образование в Европа и Русия и поема разходите по обучението им.
През 1872 г. Христо Георгиев става на 48
години. Никой не подозира, че това ще бъде
последният му рожден ден. Умирайки твърде млад, той не успява да доживее до найзначителните дела на брат си.
Евлоги неуморно продължава дейността си, отдаден и полезен на народа.
Той доживява до Освобождението през
1878 г. Тогава се връща в България и с помощта на своя приятел – известният финансист Иван Евстратиев Гешов започва
да закупува парцели в София. Не след дълго
време той вече притежава 10 000 кв. метра
земя.
Иван Гешов, образован, трудолюбив, с добри обноски, тогава изобщо няма представа, че приятелството
му с българския меценат ще го превърне в българския цар
Крез и ще го постави в спор между държавата и наследниците му. Причината: завещанието.
Евлоги Георгиев умира на 5 юли 1897 г. в Румъния. Завещанието му е отворено на 9-ти юли, четири дни след
кончината му, в Илфовския окръжен съд в Букурещ. Близките му, особено наследниците на семейство Пулиеви, се
надяват да забогатеят, но след като адвокатът им прочита завещанието, става ясно, че Евлоги Георгиев е направил дарения за хиляди левове на църкви, училища, университети, приюти, болници, общини - списъкът е
огромен, и е оставил само няколко хиляди лева за част от
роднините си. За изпълнител на завещанието на Евлоги
Георгиев е определен Иван Евстратиев Гешов.
В завещанието си българският меценат пише:
„Само надеждата ми, че ще мога и аз да участвам в
преуспяването и величието на отечеството ми ме прави
да умра спокойно".
С последната си воля Евлоги Георгиев продължава мисията, която си е определил още приживе – просперитет
на българското общество чрез просвета. Този просперитет за него е невъзможен без висше училище, в което
младите хора да се учат и да прилагат в индустрията
това, което науката им предлага. Поради тази причина
волята в завещанието му е 6 000 000 лева да бъдат дарени за основаването и поддържането на такова училище.
Цялото състояние на Евлоги Георгиев в България, Румъния, Русия и Англия се оценява на приблизително 23 милиона лева. След смъртта му, подобно на много други случаи със сходната ситуация, разочарованите роднини на
карловските братя започват продължителни съдебни
дела за оспорване на завещанието му. Мотивът им е, че
според тях Гешов е подменил последната воля на Евлоги.

Съдебният процес забавя създаването на Висше училище. Въпреки ангажираността си с процесите срещу
него Иван Евстратиев Гешов не забравя да внесе през
1904 г. сумата от 6 милиона лева за постройката
и издръжката на българския университет в
София.
Тъй като сагата приключва чак през
1911 година, тогава парите са над 13
милиона заради лихвите. Сградата на
Софийския университет започва да се
строи през 1924 година, а 10 години покъсно е завършена и тържествено открита.
Едва ли е възможно цялата благотворителна дейност на българските братя от Карлово – Христо и Евлоги
Георгиеви да бъде описана в пълни подробности. Те не завещават на България богатството си, те завещават на българския народ
желанието си за просвета, образование и прогрес
у обществото.
Техните благородни дела са толкова чисти и непринудени, че те нямат нужда от „благодаря“. Те имат нужда
от будно българско общество – образовано, просветено,
помнещо историята си, градящо бъдещето си с поуките
от миналото. Това би била най-голямата признателност
за техните велики дела.
материал на Борис Глушков

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Завещание:
• На българската черква в Букурещ 20 000 лева.
• Да се поддържа училището „Кирил и Методий”.
• 200 000 лева пък са предназначени за Букурещкия университет, „за да се издържат бедните, но прилежни студенти.”
• На общината в Галац са завещани 30 000 лева.
• 6 000 000 лева дарява за построяване на висше училище в България.
• 20 000 лв. са отделени и за строителството на българска болница в Цариград.
• За приюта „Елена” и букурещкото управление на болниците.
• Три години преди смъртта си той е купил сграда в Солун за българска община.
• На първите си братовчеди, родени от тримата братя
на майка му – Христо, Никола и Иван Пулиеви, дава
по 16 000 лева, които по-късно променя на 40 000 лв.
• Още по 4 000 лева дава на тези от братовчедките си, които са останали неомъжени.
• На леля си Елисавета Пулиева оставя къщите си в Букурещ заедно с покъщнината, конете и недвижимите имоти към тях.
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студентски живот
професия

Професия
дерматолог
КАКВО Е ДЕРМАТОЛОГИЯТА?
Дерматологията е наука, която
изучава болестите на кожата и нейните придатъци, както и методите
за тяхната диагноза, лечение и профилактика. В българската система
за медицинско образование „кожни и
венерически болести”, “дерматология”, „дерматовенерология”, както
„дерматология и венерология”, се използват като синоними за една и
съща специалност. Т. е. очаква се съответното медицинско лице да бъде
и специалист по венерически болести.
Изискваното базово образование
за допускане до обучение по тази
специалност е висше - образователно-квалификационна степен „магистър по медицина” и професионална
квалификация „лекар”. С други думи,
ако се интересувате от кариерно
развитие в тази насока, трябва да
се подготвите за дълго следване.
Всъщност - както и с всяка друга медицинска специалност.
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СПЕЦИАЛНОСТ ДЕРМАТОЛОГИЯ У НАС
Може би ще се изненадате, но
България всъщност е една от първите балкански страни, която развива дерматологията като наука.
За основоположник на специалността в страната се приема д-р Богомил Берон, който през далечната
1922 създава първата клиника по
кожни и венерически болести към
медицинския университет в София.
Българските учени имат сериозен
принос в изследването на проказата
и кожната туберкулоза - едни от
най-страшните заболявания по това
време.
Днес можете да специализирате
дерматология във всеки един от четирите медицински университета в България - в София, Пловдив,
Варна и Плевен. Както вече споменахме, международната практика е
тя да се комбинира с обучение по венерология, както се случва и в родните висши училища.

ОБУЧЕНИЕТО
През четиригодишния срок за
обучение от специализантa се
очаква да усвои редица теоретични
знания и практически умения за
структурата и функцията на нормалната кожа, кожните придатъци и
видимите лигавици, патологичните
процеси в различните слоеве на кожата, тяхната диагностика, диференциална диагноза и лечение.
Учебните модули и тяхната продължителност са съобразени с второто издание на т.нар. „Бяла книга
по дерматология”, приета на Европейския дерматологичен форум от
2005 г. А именно:
• Обща дерматология (клиничен стаж) – 12 месеца.
• Венерология – 6 месеца.
• Педиатрична дерматология – 3 месеца.
• Съдови дерматози – 3 месеца.
• Онкодерматология и дерматохирургия – 3 месеца.
• Дерматохистопатология – 3 месеца.
• Алергодерматология – 2 месеца.
• Серология – 2 месеца.
• Дерматомикология – 2 месеца.
• Имунодерматология – 2 месеца.
• Физиотерапия на кожните болести – 2 месеца.
• Животозастрашаващи дерматози – 1 месец.
• Естетична и козметична
дерматология – 1 месец.

МИХАЕЛА ФИЛЕВА

МИХАЕЛА ФИЛЕВА Е СРЕД ЯРКИТЕ МУЗИКАЛНИ ТАЛАНТИ НА БЪЛГАРСКАТА СЦЕНА В МОМЕНТА. ТЯ НАБРА
ПОПУЛЯРНОСТ СЛЕД УЧАСТИЕТО СИ В ГРАНДИОЗНОТО МУЗИКАЛНО ШОУ X FACTOR ПРЕЗ 2011 Г. ПРЕЗ 2013
Г. ВЕЧЕ ПОЧТИ ВСЕКИ Е СЛУШАЛ НЕЙНИТЕ ХИТОВЕ, А ТЯ САМАТА СПОДЕЛЯ, ЧЕ ТОВА И ДАВА СМИСЪЛ И
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ. СРЕЩНАХМЕ СЕ С НЕЯ И Я ПОКАНИХМЕ ДА НИ РАЗКАЖЕ ЗА СВОЯ МУЗИКАЛЕН ПЪТ,
МЕЧТИТЕ СИ И БЪДЕЩИТЕ СИ ПЛАНОВЕ.
/
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25 000 кандидат-студенти
бяха скъсани в Либерийския
университет

Стратегията за висшето
образование у нас ще е готова до месец

Здравното министерство
иска по-малко часове за учениците

Около 25 000 кандидат-студенти
бяха скъсани на приемния изпит в Либерийския университет. На кандидатите им е липсвал ентусиазъм и основния знания по английски език - това
е обяснението, което е дал представител на университета пред BBC.

До месец ще бъде изготвена стратегията за развитието на висшето
образование у нас. Това съобщи министърът на образованието проф.
Анелия Клисарова.

Здравното министерство обмисля
по-малко часове за учениците през
новата учебна година. Идеята е да
се намали натовареността на децата.

„В момента се подготвя основата
на стратегията за висше образование. Веднага след като сме готови,
ще започнем обществени обсъждания – с ректори, преподаватели, учени, студенти, синдикати и всички заинтересовани страни“, това заяви
министърът на образованието и
науката проф. д-р Анелия Клисарова
по време на конференция „Наука и образование XXI век“, организирана в
курорта „Албена” от Националното
представителство на студентските съвети (НПСС)“. Министър Клисарова добави, че се надява на активно
участие от страна на младежите в
обсъждането на проекта за стратегия.

Според мнението на учителите новите изисквания за предпазване на
учениците от умора и стрес ще затрудни преподаването на целия материал.

Образователният министър на Либерия споделя, че не е за вярване, че
нито един кандидат не е издържал
теста за прием тази година.
Либерия все още се възстановява
от жестока гражданска война, която приключи само преди десетилетие. Президентът Елън Сирлийф, носител на нобелова награда за мир,
отбелязва, че образователната система има проблеми и предстои доста работа, за да се подобри.
Това е първият случай, в който всеки кандидат-студент, който е държал изпита, се е провалил. Това значи, че университетът няма да има
първокурсници през настоящата
академична година.

„Като преподавател дълги години,
знам колко добри и полезни идеи могат да дойдат точно от вас“, каза
министърът на студентите. Пред
младежите тя обяви, че благодарение на усилията на правителството
и на екипа на Министерството за
първи път ще има оперативна програма за наука и образование.

Здравното ведомство възнамерява
да разпореди учениците до 4-ти клас
да учат до 5 часа на ден, в прогимназията да се влиза 6 пъти в клас, а от
9 до 12 клас – учениците да имат
само два дни с по 7 часа, а останалите – да са с по-малко уроци.
Според наредбата часове по изкуства, физическо или бит и техника
трябва да има всеки ден. Най-вероятно Министерството на образованието ще се съобрази с новите изисквания, въпреки че досега те реално
не са спазвани.
Новите учебни планове трябва да
се утвърдят от районните здравни
инспекции.

Председателят на Националното
представителство на студентските съвети Ангел Георгиев благодари
на министър Клисарова за подкрепата, която Министерството е оказало за провеждане на тазгодишното
издание Летен университет и ú връчи специален плакет на НПСС. Покъсно министър Клисарова разговаря
с представители на студентските
съвети от различни висши училища в
страната. На срещата двете страни се договориха да бъдат в постоянен диалог и да си помагат по отношение на проекти и програми,
касаещи образованието.
източник: МОН
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Фейсбук къса
студенти

кандидат-

Все повече елитни университети
се интересуват от профилите на
студентите си в социалните мрежи.
Неприемливо поведение в интернет пространството може да попречи на кандидат-студентите да
бъдат приети в желания от тях
вуз, дори и да отговорят на всички
нужни критерии. Това заяви Ирина
Христова от консултантската
фирма за образование в чужбина
„Интеграл“ за в. Стандарт.
Според мнението ú за топ университетите е от значителна важност какво е поведението на бъдещите им студенти в социалните
мрежи. Затова неподходящи снимки, групи и приятели във фейсбук
биха могли да станат причина за
това дори и перфектният кандидат-студент да не бъде приет.
Фейсбук и Туитър вече са важен
фактор и при търсенето на работа. CV или интервю дават по-малко информация и истинска представа за човека, отколкото профилът
му в нета.

Българин се пребори с
30 000 кандидати и спечели
конкурс по ораторство в
САЩ
Тридесет годишният български
емигрант от Чикаго Пресиян Василев спечели шампионата по публична
реч
Toastmasters
World
Championship в събота, 24-ти август 2013 г.
Василев достигна до шампионата
с още 8 други финалисти, които
бяха селекционирани от над 30 000
участници от различни страни.
„Това е моя сбъдната мечта“, споделя победителят. Речта, с която
Пресиян печели купата, изразява
личния му опит от моментите, когато е търсил помощ. „Спрях, за да
сменя гума, но в последствие гумата промени мен”, казва Василев, цитиран от PRnewswire.com.
„Вярвах, че да потърсиш помощ е
слабост, но в последствие осъзнах, че слабостта е в това да се
съпротивляваш да потърсиш помощ.“
Българинът отива да живее в
САЩ преди 11 години в търсене на
мултикултурното разнообразие и
самоусъвършенстване. Участвал е
в много състезания по ораторство
през годините, но това е първата
му световна награда.
На второ и трето място в състезанието са класирани съответно
Шуроок АлБана от Дубай с речта ú
„Да намериш перлата“ и Кинги Бидъл от Роторуа, Нова Зеландия, с
речта си „Моето място за сядане“.
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Гугъл създават самоуправляваща се кола без шофьор
Световната търсачка „Гугъл” ще
започне да произвежда собствени
автомобили, които да се движат
без шофьор, писа в. Труд.
До този момент технологичният
гигант разработваше хардуерни
проекти за коли на утвърдени производители, но сега възнамерява да
създаде първия си самостоятелен
„гугълмобил“. Целта им е тези коли
да бъдат използвани за таксиметрови превози.
Новината бе обявена на 23-ти август, петък вечер, в блога на технологичния журналист Амир Ефрати.
„Гугъл иска да създаде роботизирано такси, което да може да превозва пътници между различни точки в големите градове.“
В момента много технологични
компании от Силициевата долина
са насочили разработките си към
транспортния сектор, като се започне от електрическите коли на
Tesla и се стигне до планове на
„Гугъл” за самоуправляема кола.

Магистърска степен ще се придобива
изцяло чрез онлайн курсове в Америка
През януари Институтът по технологии в щата
Джорджия ще започне да предлага магистърски програми по компютърни науки чрез отворени онлайн
курсове, за които ще се заплаща същата такса
като при редовно обучение.
Ако подходът на университета привлече хиляди
студенти, каквито са очакванията, това може да се
окаже голяма промяна за света на висшето образование.
Зви Галил, декан на университетския колеж по изчисления, очаква в идните години програмата да
привлече над 10 000 студенти годишно, голяма част
от които няма да са от САЩ. „При онлайн магистратури няма проблеми с визи“, коментира той.
Програмата се основава върху необичайното
партньорство между д-р Галил и Себастиан Трън,
основател на Udacity, доставчик на отворените онлайн курсове в Силиконовата долина.
Планът е Институтът в Джорджия да подсигури
съдържанието и преподавателите и да прибира 60%
от приходите, а Udacity ще предложи компютърната
платформа, ще подсигури асистенти и ще прибира
40% от приходите. Проектобюджетът за тестовото стартиране на програмата през януари е 3.1 милиона долара, 2 милиона от които са дарение от
AT&TT – те очакват да използват проекта, за да
обучават собствените си кадри и да търсят потенциална работна ръка.
Курсовете ще бъдат онлайн и безплатни за тези,
които не искат да получат диплома. Желаещите да
се дипломират за завършена магистърска степен
ще трябва да държат изпити, ще имат достъп до
онлайн офис и други услуги. Студентите, които не
могат да се справят с изискванията за прием в програмата ще бъдат допускани временно в процеса на
обучение и в случай, че се справят добре през първите 2 курса, ще имат право на трансфер. А онези,
които не успеят да завършат програмата, но имат
изкарани определени курсове, ще получават сертификат.
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