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ъкращението МВА (Магистър по бизнес администрация) се е превърнало, едва ли не, в
заклинание за успех. Мениджъри от цял свят,
които със сигурност са
достатъчно заети и без да тази магистърската програма, всяка година
се борят за ограничения брой места в
елитните бизнес училища. Защо е
всичко това? Наистина ли една магистратура е толкова ключов фактор по
пътя към успеха?
Моят отговор е „да“, но
обяснението не е толкова
просто. Първо - МВА е повече от магистърска програма – то е нещо като пропуск
в един доста затворен и
елитен клуб. Възпитаниците на големите бизнес училища се познават и поддържат връзки (както лични,
така и професионални) цял
живот. За да обясня другата основна причина, ще използвам една поговорка:
„Умният се учи от грешките си, а мъдрият от грешките на другите.“ Така e и с
предприемачите. Да, те
разбират много от „бизнес“, но възможността да
се докоснат до знанията на

други практици не е за изпускане.
Тук някои ще кажат, че
много бизнесмени не са завършили МВА. Това е безспорен факт и, впрочем, сме го
споменали в този брой. Но
нека да отговоря така: не
всички притежават този
специфичен бизнес-гений. Не
всички могат да направят
първия си милион в 20-те си
години. Изглежда има хора,
на които това им е кръвта.
За другите вратата също
не е затворена – просто пътят към големия бизнес и
големите пари минава през
сериозно образование.
Йордан Карапенчев,
редактор

съдържание
Студентски живот

4

Специалност на фокус

40

Средно образование

8

Обучение във Франция

46

Изпити и сертификати

10

Обучение в Германия

48

Интервю

14

Професия

50

Образование в цифри

20

Фестивали

54

Специалност на фокус

22

Лайфстайл

58

Обучение в Шотландия

34

Новини

60

Любопитно

64

INSEAD

Дуално обучение
GMAT и GRE

Тами Палчиков – културно аташе на САЩ

Стоматология

Програми на английски език

Топ 20 на най-добрите 		
МВА университети
Master of Business Administration
МВА

Обучение във Великобритания
Бизнес и мениджмънт

36

Университетите от TU-9
Главен готвач

Госпел и джаз в Ню Орлиънс 		
ONE DIRECTION без Зейн

Какво са учили най-богатите

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ:
Бензиностанции: ■ Shell ■ Petrol; Книжарници: ■ Хеликон ■ Bookpo!nt ■ Orange center ■ Greenwhich;
Вериги за хранителни стоки: ■ Фантастико ■ Carrefour; Онлайн магазини: ■ Store.bg
■ Bookpoint.bg ■ biblio.bg ■ globulbooks.com; Дистрибутори: ■ Булгарпрес ■ Български пощи
■ Доби прес ■ НАР ■ Агенция Стрела ■ InMedio; Други: Павилиони Lafka

екип:
издател:
Десислава Пенчева
редактор:
Йордан Карапенчев
editorial@studyabroad.bg
автори:
Борис Глушков
Ива Балабанова-Ганчева
Юлия Кошаревска
сътрудници:
Цветан Петринин
коректор:
Ива Йохан Ганчева

производствен директор:
Виргиния Димитрова
реклама:
Ана Автова
reklama@studyabroad.bg
разпространение:
Владислав Герасимов
абонаменти:
Даниела Стоянова
дизайн:
Иво Грозев
Кети Церовска
design@studyabroad.bg

фотограф:
Костадин Кръстев - Коко
За контакт:
02/ 961 62 63, 02/ 961 63 63
office@studyabroad.bg
www.StudyAbroad.bg

корица
април 2015:
фотограф:
Костадин Кръстев - Коко
дизайн: Иво Грозев
модел: Гергана Малкоданска
грим: Гергана Пащрапанска
коса: Виктор Рафаилов

сп. Образование и специализация в чужбина е запазена марка на Маркет Тренд ЕOОД.
Никаква част от това издание не може да бъде копирана изцяло или в частичност без изричното писмено разрешение на издателя. Всички права запазени. Издателят не носи отговорност за достоверността на информацията, подадена в рекламите и платените публикации.

4

студентски живот

Име: Цветан Петринин
Университет: INSEAD
Специалност: Master of Business Administration
(M.B.A.), EMBA
Държава: Франция, Сингапур, Абу Даби

„За разлика от други учебни
заведения, тук усетих личен подход
към всеки кандидат”
интервю на Йордан Карапенчев

INSEAD е магистърско бизнес училище с кампуси в Европа (в
град Фонтенбло, в близост до Париж), Азия (в Сингапур) и Близкия изток (в Абу Даби). Висшето училище предлага редица програми с бизнес насоченост, включително и престижните
Мaster of Business Administration; Executive MBA и Master of Finance
и други. От създаването си през 1957 година до днес се е превърнал във водещ център за обучение по мениджмънт и заема
челните места в множество престижни класации.

от големите български банки, след което последователно работих 4 години като
член на Управителния съвет
на две банки в Русия и Украйна, а от 2011 година съм гл. изпълнителен директор на TBI
Bank в България.

Потърсихме Цветан Петринин, който в момента следва в
престижния университет, за да ни разкаже малко повече за
образованието си, както и за предимствата, които дава то.

Как избрахте да
следвате във Франция и
защо точно в INSEAD?

Представете се с няколко думи на нашите читатели.

Възприемам се като бaнкер. Веднага след като завърших
МИО в УНСС през 2003 г., започнах работа в банка. Вече 12 години се занимавам с това, като развитието си започнах в една

Една от основните причини
да избера тази програма е, че
се провежда само в рамките
на близо 1 година. Повлияха ми
и много добрите препоръки
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Това е шанс за опознаването
на 3 много различни култури,
което обогатява индивидуалното
възприятие на всеки кандидат

възможност да се посетят модерните и отлични условия на кампусите - в Европа (Франция), в Азия (Сингапур) и в Близкия Изток (Абу
Даби).
Това е шанс за опознаването на 3 много различни култури, което обогатява индивидуалното възприятие на всеки кандидат. През годината се провеждат смесени срещи с
представители на трите различни кампуса,
което допълнително спомага за изграждането
на бизнес контакти.

Няма как да не обърнем внимание и на
финансовата страна на образованието.
Какви са семестриалните такси и има
ли някаква възможност за стипендии,
студентски заеми и т.н.?

Условията са много прозрачни и всеки, който
се интересува, може да открие информация на
сайта на INSEAD. Бих препоръчал да се търси
възможност за участие на работодателя на
кандидата, т.к. това е директно повишаване
на квалификацията и съответно на резултатите на компанията. INSEAD предоставя въз-

можност и за кандидатстване за стипендия,
което се посочва в апликационната форма. Аз
лично съм благодарен на акционерите на TBI
Bank, които ме подкрепиха в желанието ми за
развитие, включително и финансово.

И за финал, какви са плановете ви за в
бъдеще? Бихте ли останали в България?

В момента аз живея и работя в България и не
планирам това да се промени.

Запознанството с
международния опит ми
помага по-добре да управлявам
екипа в настоящата ситуация
Именно желанието ми да търся по-добри резултати в работата ми е основната причина
да потърся такова образование. Запознанството с международния опит ми помага подобре да управлявам екипа в настоящата ситуация, а също и да им предавам практики и
казуси от различни места.
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Започва пилотен проект
за дуално обучение в
България
интервю на Йордан Карапенчев

У

ченици от професионални гимназии в
няколко
български
града ще започнат
обучение по дуалната система, като през последните две години от обучението си в 11-ти и 12-ти клас
ще имат практика в компании,
където освен че ще се учат и
ще трупат стаж, ще получават и възнаграждение, съобщи сайтът Mediapool.
Проект „Дуално обучение в
България” е съвместна разработка на Търговското представителство към австрийското посолство у нас и
Министерството на образованието, който ще започне
от учебната 2015/ 2016 година. В проекта засега участват професионални гимназии
в три български града – Националната финансово-стопанска гимназия в София, професионалната
техническа
гимназия „Иван Райнов” в Ямбол и професионалната техническа гимназия „Д-р Никола

Василиади” в Габрово. Там в момента се обучават гимназисти в профилите „икономист”,
„мехатроника” и „машинен
техник“.
Няколко компании вече са
обявили, че ще се включят в
проекта. Сред тях са: „Билла”,
„Лидъл”, „Кауфланд”, „ДМ”, „Метро”, „Палфингер”, „Хидравлични елементи и системи” АД,
„Цератицит България” АД.

В проекта
засега участват
професионални
гимназии в три
български града
„В момента се подготвя
сформирането на паралелките и се разработват нови
учебни планове и програми,
които да отговарят на актуалните нужди на бизнеса“, каза
пред Mediapool София Дамянова, мениджър проект „Дуално
обучение” в търговския отдел
на австрийското посолство.
От интервюто става ясно, че
към момента се очертава
само по една паралелка в София и Габрово и две в Ямбол.

Учениците в 11-ти и 12-ти
клас ще бъдат обучавани в реална работна среда от квалифициран наставник от съответната фирма, който да им
предаде необходимите практически знания по избраната
професия и специалност. Това
ще им помогне да натрупат
опита, необходим им да станат квалифицирани кадри и да
се научат да носят отговорност. След като завършат
средното си образование, учениците ще получават диплома
за завършено средно образование и свидетелство за придобита професионална квалификация – трета степен.
Новата система ще има ползи както за учениците, така и
за работодателите. Последните ще спестят средства и
време на персонала и да отделят ресурси за обучаване на
служители, след което да се
окаже, последните не желаят
да работят точно тази професия или точно в тази фирма. Работодателите ще могат да подберат най-добрите
и най-мотивираните и – евентуално да се възползват от
услугите на стажантите и
след завършването им.
Предимствата за ученика са
очевидни. Освен натрупания
теоретичен опит в училище,
ще се сдобият с практически
такъв, който ще им осигури
повече шансове на пазара на
труда. Като квалифициран
специалист, след завършване

средно образование

на обучението по дуалната система, те ще получават възнаграждение по трудов договор по
време на обучението си в 11-ти и 12-клас, а с
това ще трупат и трудов стаж. Според проекта, тяхното възнаграждение ще възлиза на
90% от минималната работна заплата. В момента тя е 360 лева, от 1 юли ще бъде 380 лева,
а през следващата година е предвидено да достигне 420 лева.
В самата Австрия 40% от учениците избират да се обучават по дуалната система. Това
е недвусмислено доказателство за успеха на
този тип обучение. Към 2014 година повече от
35 000 фирми са обучавали над 120 000 гимназисти, сочат данните на австрийската търговска камара.
Изкаралите
обучение в конкретна фирма
не са задължени да започнат
работа след завършването
при същия работодател. Те
могат да отидат и при друга
компания от бранша. Така фирмите, които инвестират в образование, действат не само
движени от собствения си интерес, но създават положителен дългосрочен ефект върху цялата икономика и средно образование в страната.

Учениците в ще
бъдат обучавани в
реална работна среда
от квалифициран
наставник от
съответната фирма

Надеждата на организаторите на пилотния
проект е, че когато се видят резултатите от
успешното реализиране на дуалното обучение,
в него ще се включат много повече фирми и повече гимназии. В дългосрочен план може да се
създадат и повече
паралелки,
които
да се обучават по
дуалната система
и това да допринесе за по-качествено образование и
по-висока
конкурентоспособност
на фирмите.

Въвеждането на
дуалното обучение
беше обявено
за приоритет от
родните политици

Въвеждането на дуалното обучение у нас
беше обявено за приоритет от родните политици през последните години и бяха приети редица специални законови промени в Закона за
професионалното образование и обучение
(ЗПОО). Освен този т.нар. „Австрийски проект“, в България ще заработи българо-швейцарска програма за дуално обучение, която ще
започне от учебната 2015-2016 година. В нея се
очаква да се включат редица професионални
училища и гимназии по машиностроене, мехатроника, електротехника, облекло и текстил и
мебелната промишленост. Подобен проект се
готви и от Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК). Ако са успешни, в
дългосрочен план може да видим възраждане на
техническите средни училища, които загубиха
много от своята популярност през последните години.

Колежът
Колежът Сейнт
Сейнт Едмъндс
Едмъндс ее Номер
Номер 11 лятно
лятно езиково
езиково училище
училище
във
във Великобритания
Великобритания според
според El
El GazetteGazette- януари
януари 2014.
2014.
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gmat или gRE
двете врати към бизнес образованието
материалът е предоставен от
Международна фондация „Св.св. Кирил и Методий”

А

ко планирате да
кандидатствате
за МBA или магистърска програма по
бизнес
администрация е необходимо да се
явите на един от двата
теста: GMAT или GRE General
Test. До скоро GMAT беше единственият тест за бизнес програмите както в Европа, така
и в САЩ, но все повече университети приемат и с GRE. Една
от причините за това е тенденцията висшите бизнес училища да приемат кандидати
със знания и опит в различни
сфери, а не само в сферата на
бизнеса. Важно е, след като изберете учебните заведения, в
които искате да кандидатствате, да проверите кой от
двата изпита се признава.
Това може да направите на
сайта на университетите или
на официалните изпитни сайтове на GMAT и GRE.

Разлики в изпитите

Една от разликите между двата изпита е, че GRE има по-широко
приложение от GMAT. Резултатите от GMAT се признават от
бизнес училища и някои икономически специалности, докато тези
от GRE са признати от широк набор от висши училища с разнообразни специалности. Освен GRE Gеneral Test има и GRE Subject
test, който е изпит по предмет – математика, литература, биология, психология и др.
Един от факторите, които всеки един кандидат за МВА би
трябвало да вземе предвид, е разликата във Verbal Section на двата изпита. GRE включва две есета, докато GMAT едно. Общото
е, че есетата и в двата изпита се оценяват отделно от другите
секции, и има реални теми, по които да се готвят. И в двата
теста има четене с разбиране, с известни вариации във формата на въпросите. Всички останали части от Verbal Section се различават съществено.

Докато за GRE се изисква усвояване на сериозен речник, по подобие на SAT – набор от думи, затрудняващи и самите носители
на езика, то в GMAT въобще не се налага целенасочено усвояване
на някакъв набор от думи. Текстовете там са автентични и лексиката е както от бизнес, така и от други области и науки. От
гледна точка на речник, GRE e значително по-труден, особено за
кандидати с изходно ниво далеч от това на „native speaker“, и следователно за него подготовката е логично да започне толкова
по-рано, колкото повече от речника е непознат за кандидата.

изпити и сертификати

От друга страна, GMAT тества както езиковите познания, така и критичното мислене. За
първия вид въпроси е достатъчен преговор с
допълнителни упражнения. Добре е да тренирате скоростно анализиране и определяне на
вида въпроси и тактики за решаването им.
Обикновено езиковият елемент сам по себе си
не е труден и тук българските студенти - дори
и тези, които не са завършили английска гимназия, се справят успешно. Въпросите, проверяващи критичното мислене на кандидата изискват анализиране, аргументация и повече
логика отколкото конкретни и обстойни езикови познания.
За справяне с математическата част и на
двата изпита е достатъчно владеенето на математика на нивото, преподавано до дванайсети клас в българските училища. Изискват се
много добри познания по алгебра и познаване на
основни геометрични понятия и теореми.
Важно е, обаче, да се има предвид, че задачите
и при двата теста са много различни от тези
в училище. При тях се набляга много на аналитичното мислене и е необходимо за кратко
време да се избере необходимата стратегия
за справяне. Материалът като цяло не е сложен, но все пак изисква упражнения.
Математическата част на GMAT се състои
от две секции: „Integrated reasoning“ и
„Quantitative“. Първата съдържа следните типове задачи: анализ на различни източници, интерпретация на графики и таблици и двустранен анализ. Във втората кандидатите трябва
да намерят решения на практически проблеми.
Математическата част от GRE се нарича
„Quantitative Reasoning“ и включва следните видове задачи: количествени сравнения, решаване на проблеми, интерпретация на графики.

За курсовете

В курсовете на Международна фондация „Св.
св. Кирил и Методий” се набляга на обстойна и
конкретна подготовка с реални въпроси от
минали изпити, но в допълнение се предлага и
богат набор от най-добрите издания, от които се използват селектирани материали за
отделните секции.
Тренират се стратегии за отделните видове въпроси, анализират се грешки и различните предложени варианти за отговори. Есетата се подготвят обстойно и индивидуално и
се работи с реалните теми, които изпитните
сайтове публикуват. Като цяло фокусът е
върху реални материали, истински теми, истински въпроси и актуалния изпитен вариант, съобразен с всички нововъведения или
промени.

Време за подготовка

Тъй като и двата изпита за създадени за
хора, чийто роден език е английски, кандидатите от България - дори и тези, които владе-

ят езика - трябва да отдадат необходимото
време за подготовка. В най-добрия случай
това отнема около 3 месеца (курс + индивидуална работа). Естествено, колкото е по-престижен университетът, толкова по-високи
резултати са необходими.
Добре е всеки кандидат да направи справка
на сайта на избраните от него програми, за да
е наясно кои изпити се признават и какъв е желаният резултат за прием. Така подготовката ще е максимално съобразена с целта и
резултатите от преподаването - най-ефективни. При подготовка за изпитите e препоръчително да ползвате литература на следните издателства: Mcgrow Hill, ARCO – Peterson,
The Prinston Review, Official guide, Kaplan.

Изпитни центрове и цени

Изпитът GRE–General струва 195 долара. Той
се провежда от комисията Фулбрайт. Адресът е: „Александър Стамболийски” №17. Изпитът е целогодишен, като в момента, в който
кандидатът извършва регистрацията си, в
профила му системата показва за кои дати
има свободни места за явяване на теста.
GRE–Subject струва 150 долара. Провежда се
от Международна фондация „Св. св. Кирил и
Методий” на ул. „Васил Априлов” №3. Изпитът
е само три пъти в годината – месец април, септември и октомври. Този изпит показва владеенето на материята в съответната област. Въпросите в отделните области
варират от 66 в математиката до 205 в психологията.
Изпитът GMAT се провежда от IT Consulting &
Education с адрес за регистрация бул. „Цариградско шосе” №115 , Бизнес център „Мегапарк”,
ет. 1, офис 6. Изпитът се провежда целогодишно по два пъти в седмицата – всеки вторник и
четвъртък. Изпитът струва 250 долара.

Резултати

Резултатите от GMAT се получават в срок
от 20 календарни дни след явяването. Всеки,
който държи изпита, получава имейл и уникален линк с достъп до официалните резултати.

До 10-15 дни след явяване на GRE ще получите резултата от изпита на вашият „My GRE®
Account” и, също така, той ще бъде изпратен
до определените от Вас дестинации.
Резултатите и от двата теста са валидни
за период от пет години. Веднага, след като
положите някой от двата изпита, ще Ви бъде
показан неофициалният (и непълен) резултат
от него и ще имате две минути, за да решите
дали го приемате или анулирате. Добре е
предварително да се подготвите за този момент и да обмислите правилната стратегия
за Вас в зависимост от целите, които сте си
поставили.
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Приоритети в календара
на единайсетокласника

З

а тези от вас, които догодина ще бъдат 12-ти клас и
са избрали да продължат
образованието си в университет в Обединеното
кралство, бихме искали да обърнем
внимание на някои основни етапи
по подготовката на Вашата кандидатура, за да бъде тя успешна:

Как да изберем специалност и
университет?

Това е една от най-важните стъпки за бъдещото Ви академично и
професионално развитие. Много е
важно да сте наясно каква специалност искате да следвате. Ето няколко съвета, които ще Ви бъдат
от полза, когато избирате университет и специалност:

■■ Направете списък с всички
предмети, които Ви интересуват, както и списък със
специалности, които биха Ви
харесали на база на Вашите
интереси.
■■ Направете проучване в интернет и хората около Вас.
Те са най-добрите източници на информация. Проверете
онлайн за специалностите,
които ви интересуват и проучете техните перспективи
за кариера. Допитайте се до
хора за мнението им, които
вече работят избраната от
Вас професия или са завършили сходно висше образование. Така ще придобиете ясна
представа от първа ръка и
ще получите информация за
плюсовете и минусите на избраната специалност.
■■ Разберете какво съдържа
учебният план – какви предмети и модули са включени
по време на следването. Разберете повече за специалността, възможностите за

евентуални стажантски програми по време на следването, възможностите за обмен
в други университети и т.н.
■■ Качеството на университета е наистина важно, но ако
сте избрали конкретен университет, не позволявайте
това напълно да диктува
избора на специалност. Направете сравнение в учебния
план и курсовете на Вашата
специалност в различни университети, уверете се, че
сте направили верния избор.
■■ За да се ориентирате кои са
водещите университети в
дадена област, можете да
използвате рейтингови системи, които проучват качеството на образованието,
удовлетвореността на студентите и т.н. Такива системи са: The Guardian University
Guide 2015; The Complete
University Guide 2015.
■■ Когато сте набелязали вече
конкретна специалност и
университети, е добре отрано да се запознаете в детайли с изискванията ú за прием,
така че да имате достатъчно време за подготовка при
необходимост.

Какви са необходимите
документи за кандидатстване?

Кандидатстването за бакалавърски програми във Великобритания
става онлайн през централизираната система UCAS (Universities
and Colleges Admissions Service),
която ви дава възможност с един
пакет документи да кандидатствате едновременно в до 5 университета. Необходимите документи за
кандидатстване са следните:
■■ ако си ученик в 12 клас – академична справка за успех и хора-

риум с оценките от 9 до 11 клас;
■■ международен сертификат
за владеене на английски език
на достатъчно високо ниво CAE, CPE, IELTS.
■■ препоръка от преподавател,
който те познава добре;
■■ мотивационно писмо;
■■ портфолио (за специалности по дизайн, архитектура,
кино/ театър и други);
■■ интервю/ прослушване (за
ограничен брой специалности
и университети).

Колко ще струва обучението във
Великобритания?

Бакалавърските програми в Англия, Уелс и Северна Ирландия варират между 3500 и 9000 паунда
на година. И трите държави обаче
отпускат студентски заеми с много
добри условия, които покриват
учебните такси и се връщат след
дипломиране. Образованието в
Шотландия е безплатно.

Важни срокове за всички
кандидат-студенти във
Великобритания

■■ 15 октомври: Краен срок за
подаване на документи за
медицина, стоматология, ветеринарна медицина и всички специалности в Оксфорд и
Кеймбридж.
■■ 15 януари: Краен срок за всички специалности, освен тези
с краен срок 15 октомври.
■■ 24 март: Краен срок за подаване на документи за специалности в сферата на
изкуствата и дизайна.

В случай, че сте решили да кандидатствате във Великобритания,
екипът на BRITANICA Advisеrs ще
Ви помогне с всяка стъпка, за да се
подготвите успешно:
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Тами Палчиков е образователно и културно аташе в
Американското посолство в София. Родена е в щата
Алабама и от 7 години е в дипломатическите служби на
САЩ. Преди това е работила в Международния отдел
на Университета на Алабама, Хънтсвил. Там отговаря за
чуждестранните студенти, както и за американци, които
кандидатстват в чужбина. Има бакалавърска степен по
славистика и магистратура по публична администрация и
от същия университет.

Тами Палчиков:

„Не се фокусирайте върху класациите,
когато избирате своето образование”
интервю на Йордан Карапенчев

Знаехте ли нещо за България преди да дойдете в
страната ни? Имайки предвид, че сте и славист.

Да! Знаете ли, дори и в Алабама има хора, които се интересуват от славистика и славянските народи. В щата има голяма група рускоговорящи емигранти, а аз се запознах и с
българи, които се бяха преместили в Хънтсвил
преди много години. Освен това, всички дипломати преминават през кратък курс, който засяга както езика, така и историята и културата на страната. Разбира се, когато човек
пристигне на място, научава много повече.

Има американски университети в много държави,
включително и в България. Какво отличава
американския модел на образование от останалите?

Най-общо казано – съдейки и по това, което
са ми казвали международни студенти – американското образование позволява много по-голяма свобода. Например, учащите могат сами
да определят кога да изучават различните
предмети. В другите страни учебните програми са по-строго рамкирани и всички студенти
изучават всички предмети заедно и по едно и
също време. Разбира се и в САЩ има и задължителни курсове, но всеки може да реши кога да ги
изкара. Студентите практически сами разработват учебния си план.

Другата съществена разлика – най-вече за
студенти от Централна и Източна Европа – е
във високото качество на материалната база.
Младите хора имат възможност да използват
професионална апаратура, което е особено важно за обучението в някои научни дисциплини.

Разполагате ли със статистика относно броя на
българските студенти в САЩ? Кои са найпопулярните щати и университети сред тях?

Да, има подобна статистика, част от т.нар.
„Open doors report” за 2014 година. За съжаление
се наблюдава спад на броя студенти спрямо
пика през 2010 година, когато са дошли около
2500 души, до 1252 през 2014. Отдавам този
спад с нарастващата популярност на европейските университети.

В САЩ има над 4500 акредитирани
висши училища и всички те
предлагат качествено образование
Те имат и своите предимства – по-евтино е,
по-близко до дома и т.н. Що се отнася до найпредпочитаните висши училища, трябва да
кажа, че има голямо разнообразие. Като започнем с някои от най-популярните като Харвард;
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С международна МВА
сте една крачка пред конкурентите

М

ВА е предимство –
това вече е сред
н а й - п о п ул я р н и те
фрази в обявите за
работа за ръководни позиции. Завършилите МВА се
търсят заради тяхната способност
да мислят критично и да разрешават двусмислени и комплексни проблеми. Ако към това добавите опит
в международна среда, ще завършите с допълнително предимство,
което ще ви даде отличен старт на
глобалния пазар на труда.

EU Business School провежда
международно бизнес образование вече 40 години и разполага с четири кампуса в някои от най-значимите европейски бизнес центрове:
Барселона, Мюнхен, Женева и Монтрьо. Трансферите между кампусите са не просто възможни, а препоръчителни. Така студентите имат
възможност да се обучават и да се
забавляват в една наистина международна среда. EU предлага и различни обменни програми с някои
от най-престижните висши учили-

ща в света. Например – споразумението с Pace University в Ню Йорк
позволява на МВА студентите да
следват два семестъра в САЩ и да
завършат с две дипломи, от два
различни континента. Но и оставането в кампуса е международно
преживяване само по себе си. В EU
има студенти от над 100 националности, а 98 на сто говорят повече от
2 езика.
Степените „Master of Business
Administration (МВА)“, „Online
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спорта; Управление на човешките ресурси, Управление на репутацията;
Мениджмънт в дизайна. Програмата е едногодишна за редовните студенти и двугодишна за тези, които са в задочна форма на обучение. Има
възможност и за стипендии.
Различните специализации, които се предлагат, покриват както традиционни, така и по-съвременни теми, и са разработени с цел да отговорят на
нуждите на всеки МВА кандидат. Във всички МВА програми на EU през първите два семестъра се развиват основни умения в бизнеса, а през третия
студентите се специализират в избраната от тях област. Непрекъсната комуникация позволява на студентите да се учат взаимно и от опита на колегите си.
Онлайн курсовете придобиха водеща роля в модерното образование
през последните години. Напредъкът в технологиите и все по-голямото
търсене на образование, което се адаптира към забързания начин на живот
на хората, накара много висши училища да въведат онлайн програми. Сред
тях е и EU. Онлайн МВА програмата е преживяване, което комбинира обучение в рамките на кампуса и извън него. След като завършат, студентите получават пълноценна МВА диплома.
Възпитаникът на ЕU и директор на ORGAFLUOR Мартин Шюлер коментира: „Онлайн МВА програмата ме убеди, че е най-добрата опция за постигането на моите професионални и лични цели. Това, че е много гъвкава и се
провежда в удобно време, с онлайн срещи и конференция от всяка точка на
света, е само едно от предимствата. Другото е, че дава възможност на студентите да се срещнат със свои колеги и преподаватели от всички европейски кампуси на университета.
Онлайн МВА програмата на EU беше класирана на първо място в класацията на списание CEO за 2015 година. Програмата в кампуса на МВА
също беше представена в европейската МВА класация. QS Top MBA
поставя ЕU в топ 35 от общо 200 бизнес училища от цял свят. Програмите на ЕU са акредитирани от Акредитационния съвет на бизнес училищата (ACBSP), който пък е признат от Съвета за акредитации във висшето
образование (CHEA).
Имат и сертификат от EduQua – швейцарска институция оценяваща качеството на образованието за възрастни. Освен това, EU притежава
Международна акредитация за качество (IQA) присъдена от Централнои източноевропейската асоциация за развитие на мениджмънта
(CEEMAN).
EU програмите се водят от добре подготвен преподавателски състав,
който включва както хора от академичните среди, така и професионалисти
с опит в реалния бизнес. Преподаватели в EU са редица предприемачи, консултанти и бизнес лидери, които имат индивидуален подход към студентите и изграждат образователна среда, основана на човешките взаимоотношения.
Master of Business Administration
(Online MBA)“ и „Executive Master
of
Business
Administration
(EMBA)“ на EU Business School са
международно признати и са
своеобразна пътна карта към успешната кариера. Участниците в
програмите могат да специализират в една от следните области:
Международен бизнес; Комуникации и връзки с обществеността;
Международен
маркетинг;
Предприемачество;
Лидерски
умения; Е-бизнес; Управление на

Техният модерен и интерактивен подход и малките курсове осигуряват
студентското участие в образователния процес. Възпитаниците на ЕU имат
отлични възможности за кариерна реализация, подкрепени и от Отдела за
кариерни услуги към висшето училище, който осигурява индивидуално
консултиране на всеки студент.

Kонтакти:

International admissions
Pau Vallverdú
p.vallverdu@euruni.edu
+34 93 393 44 24
Испания
www.euruni.edu
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MASTER
OF BUSINESS
ADMINISTRATION
материал на Йордан Карапенчев

З

ащо МВА? Защо една магистърска програма се възприема като по-различна от останалите? Да, приемът е много селективен, обучението скъпо и най-често се води не само от
университетски преподаватели, а и от успешни мениджъри. Но престижа на специалността, както и желанието на извънредно заети хора да отделят толкова много от ценното си време, не може да бъде обяснен толкова просто. Истината, според мен, е друга.
МВА е доказателство, че имате качества за успешен ръководител. Дори бихме могли да го наречем
- застраховка. Хората, притежаващи тази квалификация, винаги могат да намерят добра работа
на управленско равнище. Това се потвърждава и от факта, че следващите тази специалност са не
само собственици на компании - основната част от изучаващите тази специалност са регионални
мениджъри, директори на отдели и т.н. Това са хора, които – благодарение на тази квалификация –
добиват възможност за трудова мобилност, запазвайки прогреса в кариерното си развитие.

специалност на фокус

Изисквания за прием

1. Познания по английски език
Много МВА програми се преподават на английски език или поне на комбинация от два
езика, единият от които е английски. Сертификатите, които кандидатите трябва да
представят, доказват както познанията по
езика, така и управленските умения. Най-разпространеният изпит за прием е GMAT
(Graduate Management Admission Test) с резултат от порядъка на 650-750 точки. За МВА в
Съединените щати пък е много вероятно да
трябва да се явите на изпита GRE (General
Records Examination) или – в по-редки случаи SAT (Scholastic Assessment Test). Повече по тази
тема можете да прочетете в рубриката „Изпити и сертификати“ на този брой.
Съвет от нас: Свържете се с висшето училище, което ви интересува, възможно най-рано, и
уточнете кои сертификати ще ви трябват.
Възможно е на сайта си да са споменали изрично
само един, но в действителност да могат да
приравнят и други.
2. Трудов стаж
При повечето МВА програми се наблюдава
тенденцията към все по-голямо разширяване
на възможностите за прием и съкращаване на
продължителността на стажа като задължително изискване. Повечето МВА студенти
имат минимум 5 години стаж, преди да започнат обучението си. Това изискване варира между различните висши училища, както и между
различните видове МВА (за които ще поговорим малко по-късно в този материал).
Съвет от нас: Представете CV-то си в най-добра светлина. Добавете кратки обяснения за
конкретните дейности, които сте извършвали на позицията, както и конкретния брой хора,
за които сте отговаряли.
3. Препоръки
Не е задължително авторът на препоръките
да бъде преподавател. За кандидатите в МВА
програми обикновено е достатъчно да бъдат
предоставени документи от ръководител от
настоящата или предходна месторабота. Ако
кандидатът е предприемач, препоръка може да
бъде предоставена от негов бизнес партньор
или дори клиент.
Съвет от нас: Ако са ви нужни две препоръки –
вземете по една от преподавател и от ваш
бизнес-партньор. Така ще покажете различни
гледни точки към вашите качества.
4. Мотивационно есе/ писмо
Това е друг често срещан компонент от кандидат-студентския процес за МВА програмите.
Мотивационното есе често е част от документите за кандидатстване на университета
и изисква обем не по-голям 500-600 думи. С други думи – бъдете кратки.

Съвет от нас: Вие сте бизнесмен – направете
им бизнес предложение. Обяснете защо кандидатстването е изгодно и за двете страни.
5. Интервю
Ще познаете най-престижните висши бизнес
училища и по изискването за провеждане на интервю с кандидатите. Представителите на
висшето училище оценяват вербалните умения на кандидата, както и уменията им да
мислят бързо, аналитично и да разрешават
конкретни казуси.
Съвет от нас: Ако ви представят конкретен
казус за решаване, не бързайте с отговора.
Няма нищо лошо в това да поискате момент, за
да помислите. Не се страхувайте да зададете
уточняващи въпроси.

Видове МВА програми

Двугодишна (Редовна) MBA – Тези програми отнемат по две академични години (около 18 месеца). В Европа и Северна Америка традиционно
започват през август/ септември и продължават до месец май през следващата година.
Очаква се, че студентите имат достатъчно
предварителна подготовка и имат часове през
седмицата. МВА програмите изискват 60 кредита (около 600 учебни часа).
За кого е подходяща: собственици на малък и
среден бизнес; хора, чието обучение се спонсорира от команията им.
Задочна MBA – Обикновено продължава по 3 години, като учебните занятия се провеждат
след обичайното работно време и/ или през уикендите. Студентите в такава форма на обучение често са работещи професионалисти, които нямат друг избор освен да комбинират по
този начин трудовия и академичния си живот.
За кого е подходяща: за хора, които просто нямат време за редовно следване; хора, които често пътуват.
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чим Софийския университет,
УНСС, Международното висше
бизнес училище, Стопанската
академия в Свищов и Нов български
университет.
Това
впрочем са и висшите училища, които са най-силни в икономическите дисциплини. Проблемът, ако можем да го
наречем така е, че нито една
от тези програми не е акредитирана от АМВА или друга
професионална
организация
от сектора. Учебните планове
обаче си остават сходни. Доколко това е МВА или негова
алтернатива, зависи от мнението на студентите и работодателите. Обучение по за-

Светът е пълен с
успешни бизнесмени,
които не са
завършили висшето
си образование, камо
ли да учат МВА
паден образец – тоест с
повече мениджъри вместо
преподаватели и повече практически задачи вместо теория, се провежда в Американския
университет
в
Благоевград, където има МВА
и Executive MBA. Висшето училище международен колеж пък
предлага MBA в партньорство
с Cardiff Metropolitan University
от Великобритания.

В чужбина

Много организации са се упражнявали на тема МВА програми и техният престиж в
световен мащаб. Ще отличим
две от тях, които са признати
в цял свят и се ползват с голям
авторитет както в академичните среди, така и сред бизнеса. Това са класациите на
Financial Times и Top MBA на QS
World University Rankings. Тъй
като можете да намерите найактуалните данни на FT в рубриката „Образование в цифри“ на този брой, тук ще се
обърнем към класацията на QS.

Как протича обучението

Правим уговорката, че дисциплините, които се изуча-
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те ресурси и Управление на
таланта и представянето.

те отново ще бъдат събрани
в Солун.

Кандидатите се сблъскват
със съвременните „горещи
теми“ в бизнеса. Например –
аутсорсингът и неговото
влияние върху HR, оптимизиране на HR процеса в глобализираща се среда и справянето
с „изтичането на мозъци“.
Всички курсови работи, които
студентите изготвят, са
пряко свързани с тяхната работа или сектор, което им
позволява да изготвят практически насочен, научно издържан и полезен за своята
компания материал.

По време на следването си а и след това, като наши възпитаници – студентите ще
бъдат интегрирани в Лабораторията за стратегически
мениджмънт на персонала,
разположена в Международния факултет. Студентите
ще допълнят бързо разрастващата група HR експерти от
региона. Лабораторията е водеща институция и своеобразен двигател на HR обучението в региона.

Международно
признание

МВА в HRM е специално разработена специалност, целяща
да интегрира бизнеса и HR професията, отчитайки регионалните нужди. Освен стандартния
учебен
план,
студентите се имат и: личен
наставник, който ще им помогне да развият своите управленски и HR качества; достъп
до Лабораторията за стратегически мениджмънт на персонала към международния факултет;
възможност
за
получава на 7-мо ниво на дипломата на Професионалния институт по мениджмънт и да
се включат в образователната програма на световно известните консултанти от
Huthwaite. MBA в HRM практически „затваря кръга“ в обучението по човешки ресурси.
Екипната работа е неделима
част от всяка МВА програма,
но МВА в HRM стига още подалеч. В три случая студентите ще могат да работят в
групи в рамките на всички градове, където програмата се
предлага. По време на първата
година, всички студенти ще
участват в курса по Международно и стратегическо управление на човешките ресурси в
един от градовете. Отново в
първата година, всички посещават два курса заедно в Университета в Шефилд. Накрая,
по време на последните курсове, които са тясно свързани
с HR професията, студенти-

През последните шест години, чрез нея, Международният
факултет
организира
Международен уоркшоп за
стратегическо управление на
персонала. Събитието е посещавано от над 700 професионалисти от Югоизточна Европа,
както
и
известни
преподаватели. Лабораторията е и база за голямо количество актуални научни публикации.

МВА в HRM включва
голям брой
специфични предмети,
характерни за работата
на HR специалистите
През последните 22 години
предлагаме
Executive
MBA
програми в Югоизточна Европа. Всяка година приемаме
почти 200 студенти от няколко града – Солун (Гърция);
Белград (Сърбия); Букурещ
(Румъния); Киев (Украйна) и
Истанбул (Турция). Програмата е модулна, което позволява на професионалистите да
не нарушават своя работен
график. Студентите ни имат
средно по 12 години опит. От
2008 година сме акредитирани от базираната във Великобритания Association for
MBAs (AMBA), както и от американската
Association
to
Advance Collegiate Schools of
Business (AACSB), и от британския Chartered Management
Institute (CMI).
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mba по мярка

Рецептата за успех е в добрата
подготовка, усърдието и личния контакт
материалът е предоставен от Advent Group

М

ВА образованието вече има своя
престиж в България. Професионалистите, изкушени от управленска кариера с
международен мащаб, вече
лесно разпознават ползите,
които международни Магистратури по бизнес администрация (MBA) могат да им
донесат. Новият размах на
мислене, технически умения,
контакти и цялостна теоретична и практическа подготовка за управление и развитие на международен бизнес
са мощен трамплин, както за
корпоративна кариера, така и
за предприемачески инициативи в различни сектори.

Как българите
получават МВА

Предизвикателството
за
повечето българи, тръгнали

по пътя към управленско образование със световен стандарт,
обикновено е финансовата инвестиция. По тази причина, „предпочитанията на българите през последните години са към задочни и модулни форми на МВА обучение, които позволяват съчетаване с работата. Този формат осигурява доходи по време на
обучението, както и непрекъсната връзка с пазара на труда.
Повечето българи все още изпитват нужда от този вид сигурност, въпреки позитивните тенденции в реализацията и възвръщането на инвестицията при обучение в редовни МВА
програми в световен мащаб “, коментира Калин Янев, директор
на отдел „Ориентация на МВА кандидати“ в Advent Group, организатор на серията събития Access MBA и Access Masters.
Но не всички подхождат към бизнес образованието по този начин. Даниел Киряков инвестира в МВА програма с редовна форма
на обучение в университет от Бръшляновата лига. МВА програмите в САЩ обичайно са двугодишни, но тази, която той избира
- Silver Scholars MBA в Yale School of Management продължава три
години. В момента Даниел е мениджър на отдел „Операции“ в
Uber, България. На въпроса дали е доволен от възвращаемостта
на инвестицията си, той отговаря: „Инвестицията ми се възвръща много добре. Според мен това да напредваш в кариерата
не се измерва само в цифри, а и със свободата да избираш накъде
да поемеш в кариерен план. МВА степента дава възможност да
„избираш“, а не само да „търсиш“.
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Така Даниел опровергава масовото мнение, че
инвестицията в МВА образование не може да се
възвърне посредством работа в България. В
същото време г-н Киряков засяга често поважната тема за световния кръгозор и мениджърските умения, с които традиционно се
свързва степента MBA, но уви често остава на
заден план за затруднения парично български
студент.

сок GMAT, плюс внимателен подбор на бизнес
училища според целите и потенциала, плюс
силна кандидатура. „Този подход е доказано
ефективен. Той изисква от кандидатите найвече да започнат подготовката си рано, но и
да са целенасочени и дисциплинирани. Важно e
да се осъзнае нуждата както от подробно
проучване, така и от лични срещи с представители на бизнес училища“.

Как се измерва възвращаемостта на
инвестицията в МВА

Именно този подход прилага френската компания Advent Group към над 200 хил. кандидати
за следдипломно бизнес образование по света.
Фирмата-организатор на събитията Access
MBA и Access Masters провежда десетки събития в големите градове в Европа, Америка,
Азия и Близкия изток.

Парите, разбира се, са важен фактор, но далеч
не са всичко. Последното проучване на мнението на завършилите МВА студенти, което
Graduate Management Admission Council (GMAC)
провежда всяка година, показва, че удовлетворението от работата е една от най-явно изразените ползи от МВА образованието. Този критерий има дългосрочен ефект и показателите
се увеличават пропорционално на израстването в кариерата.

Инвестицията в елитните бизнес
училища се възвръща побавно от тази, направена в не
толкова популярни университети,
но на по-разумни цени
Анализ на проучването на GMAC в специализираното издание Access MBA Guide 2015-2016 открива, че удовлетворението от работата нараства от „66% при стартови позиции след
МВА, през 78% и 86% за средни и високи управленски позиции и достига до 93% при топ мениджърите и 90% при предприемачите, завършили МВА програми.“

Оптимизирайте инвестицията

Проучване на Bloomberg Businessweek от
2014 г. твърди, че въпреки високия им престиж,
огромната инвестицията в елитните бизнес
училища се възвръща по-бавно от тази, направена в не толкова популярни университети, но
на по-разумни цени. „Ако не искате да правите
компромис с качеството на университета”, съветва Илиана Бобова от сайта за подготовка
PrepAdviser, „но сте решени да постигнете оптимизиране на инвестицията си, можете да
увеличите шансовете си като отдадете по-голямо внимание на подготовката“.
Много бизнес училища предлагат изгодни
стипендии за МВА обучение. Стипендията е
безвъзмездна финансова подкрепа, която директно намалява средствата, които ще изразходвате и ускорява възвращаемостта.
Разнообразието на стипендии е голямо, а размерът им може да достигне до 100% от таксата за обучение.
Илиана Бобова препоръчва следната формула за кандидатстване за МВА стипендия „Ви-

„Добавената стойност на срещите лице-влице с българските кандидати е, че те предоставят възможност да се обсъдят всички малки детайли, свързани с подобно начинание – като
прием, стипендии, кариерно развитие. Виждаме, че за българите финансовото подпомагане
е важно, и когато говорим с тях, ние обръщаме
специално внимание на тези нужди“, коментира Кристоф Кута, изпълнителен директор на
Advent Group по повод предстоящото събитие
в София.
Даниел Киряков споделя и своята формула за
успешен прием в елитна МВА програма в интервю за Access MBA Guide: “Имах много ясна
представа какво предлага програмата и какво
искам да постигна чрез обучението си. Задължително е да имате ясни отговори на въпроси
като „Защо искате да учите в тази програма?”и
„Какво искате да постигнете в резултат на
обучението си?” Същевременно, резултатът
ми на теста GMAT беше 750, което попадаше
във водещите 2% на всички кандидати през
тази година.“

Много бизнес училища
предлагат изгодни стипендии
за МВА обучение
Удовлетворението от по-бързото кариерно
развитие и обещанието за по-високи доходи
вследствие на образованието MBA са двете
най-силни притегателни сили за кандидатите
по света. България не отстъпва по нищо на
тези статистики, както и на онези, показващи засилен интерес към този тип бизнес образование. За жалост, у нас пречките почти винаги са парични.
Въпреки всичко, пазарът продължава да бъде
много динамичен и примерът на Даниел илюстрира ясно, че упоритостта рано или късно се възнаграждава. Всеки, който желае бляскава кариера в бизнеса, може да осъществи мечтата си,
стига е подготвен не просто добре, а блестящо. Все пак съдбата помага на смелите.
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ШОТЛАНДИЯ
МВА ПРОГРАМИ
материал на Юлия Кошаревска

Защо да изберете
Шотландия

Шотландия, освен с изключителната си природа, печели
студенти и с добре развития
си финансов сектор и нефтена
индустрия. Въпреки последиците от фиансовата криза и
референдума през 2014 г., който показа, че шотландците не
искат да имат самостоятелна
държава, а предпочитат да останат част от Обединеното
кралство, местният бизнес
изглежда се съживява, а това
значи, че и студентите в района ще се радват на по-добри
възможности.

Образованието

Две от най-големите бизнес
училища в Шотландия са това
в Единбург и в Стратклайд.
През 2012 г. бизнес училището
на University of Strathclyde изпадна
от
класацията
на
Financial Times за най-добри
МВА програми. За сравнение,
през 2008 г. курсът е заемал
престижното
тридесето

място. Една от възможните
причини са лошите студентски стажове по време на кризата. През 2013 г. обаче програмата отново се завръща в
класацията и получава 71-во
място.
Една от основните цели на
бизнес училището на Единбургския университет е да развие умения за стратегическо
лидерство сред студентите
си, които завършват MBA
програма. Преподавателите
им помагат да придобият
нови умения за разбиране на
бизнес света: как се създава
добавена стойност чрез иновации и маркетинг, как се изработват стратегии, как се
измерва представянето и как
организациите трябва да се
управляват по време на промяна, са само част от въпросите, чиито отговори търсят студентите.
Всички студенти в програмата
имат
дългогодишен

опит. Алумните на МВА курса
на Единбургския университет
са над 3600 човека, разпръснати в над 90 страни по света контактите с останалите
абсолвенти със сигурност ще
ви помогнат в бъдещото кариерно развитие. Шотландия
е дом на още две международно признати бизнес училища:
това в университета Robert
Gordon в Абърдийн и Adam
Smith Business School към Глазгоуския университет.

Реализацията

Ако планирате да останете
в Шотландия след като завършите МВА програмата си,
страната предлага редица възможности в няколко интересни индустрии. Нефтената индустрия, която дава работа
на над 200 000 души в Шотландия и допринася с над 25 милиарда долара годишно към брутния вътрешен продукт на
Велкобритания, привлича много студенти от университета
в Абърдийн, където се препо-
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великобритания
обучение по бизнес и мениджмънт
материал на Йордан Карапенчев

В

ъв
Великобритания са базирани някои от най-големите компании на
Стария континент. Лондонското Сити пък конкурира Ню
Йорк като втора световна
финансова
сграда.
Всичко
това, в комбинация с традиционно високото ниво на преподаване в британските университети,
превръща
Обединеното кралство в топ
дестинация за обучение по
бизнес специалности и мениджмънт. Преди да се потопим в света на престижните
британски бизнес училища,
трябва да кажем, че обучението в различните съставни
части на Великобритания си
има своите особености. Найвече можем да отличим Шотландия, която дори получава и
отделен материал в този
брой на списанието ни.

Какви специалности
се предлагат

Бакалавърска степен
Нищо на мъгливия Остров
не е просто. Британските
университети се радват на
широка академична автономия при създаването на спе-

циалности и днес в страната се предлагат множество бизнесспециалности с всевъзможни нюанси. Сред най-престижните са:
■■ Бакалавър по бизнес администрация (ВВА) – По-малкият брат на
МВА програмите. Също толкова престижна специалност, насочена към хора, завършили средно образование.
■■ Бакалавър по бизнес (BBus) – Тук може да се включат доста специалности – Мениджмънт, Стопанско управление, Администрация
■■ Бакалавър по бизнес науки (BBusSc) – Бизнес специалности, но с
повече техническа насоченост. Например – програми за управление на персонала, бази данни и т.н.
■■ Бакалавър по търговия (BCom)– Както се подразбира от името –
в този тип специалности поставят акцент върху търговските
умения, стимулирането на продажбите и маркетинга.
Магистърска степен
■■ Разнообразието в специалностите продължава и на ниво магистратури. Възможните специализации са много и са предвидени
както за току-що завършили студенти, така и за работещи
хора, опитващи се да повишат своята квалификация в конкретна
област:
■■ Магистър по бизнес администрация (MBA) – Не можем да не започнем изброяването с вездесъщия МВА. Специалността, превърна-
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Стоматология
няма страшно, няма да боли
материал на Йордан Карапенчев

К

оя е най-разпространената фобия
при съвременните хора? Едва ли има
точна статистика по въпроса, но
ако
такава
бъде
изготвена,
нерационалният страх от зъболекари със сигурност ще заеме едно от челните
места. Дори само звукът от зъболекарската
дрелка е достатъчен, за да предизвика ужас у
много хора. Въпреки тези страхове, работа за
зъболекари има и ще има. Заплатите са високи,
а работата се радва на висок авторитет в
обществото. Специалност „Стоматология“ е
сред най-търсените в медицинските университети, а кандидатите често се подготвят
години преди приемните изпити.
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ции (МБС); Фармакология; Патофизиология; Хигиена и епидемиология; Патоанатомия; Хирургия,
вкл. анестезиология и спешни състояния. Разбира се, има и доста специализирани предмети:
Дентално материалознание; Пропедевт. протетична дентална медицина; Клиника протетична дентална медицина; Консервативно зъболечение; Клиника консервативно зъболечение;
Физиотерапия (обща и специална); Орална и Лицево-челюстна хирургия, вкл. локална анестезия и болкоуспокояващи средства в денталната медицина; Пропедевтика детска дентална
медицина; Дентална профилактика; Обществено дентално здраве; Орална патология (диагностика).

В България има глад за медицински
специалисти във всички направления
Списъкът изглежда доста дълъг, но не забравяйте, че стоматологията е специалност, която се изучава директно до магистърска степен.

Къде се изучава В България

Медицинските университети, където може
да изучавате стоматология у нас са 4 – в София,
Варна, Пловдив и Плевен. Това е и подредбата
им според рейтинговата система на родното образователно министерство. Класацията на медицинските университети
обаче е уникална в две отношения.
Първо – всички имат резултат от
над 70 точки, което не може да се намери в другите направления. Това означава, че Министерството оценява високо качеството на обучение
в България по тези дисциплини.
Другият интересен факт е близкият резултат на четирите

висши училища. В направление икономика, например, разликата между първия и последния е над
20 точки, докато тук е само 4.
Това означава, че ако смятате да следвате
стоматология в България не е нужно да се водите само по класирането на висшето училище при избора си. Обърнете внимание и на други фактори – градът, в който искате да
живеете; възможностите за общежития или
квартири; цените и перспективите за реализация в региона.

В чужбина

Голямото количество класации и справочници за висшите училища в чужбина е недвусмислено доказателство за сериозния интерес към образованието по стоматология.
Преди да изберете страната, в която искате
да учите, трябва да си отговорите и на един
важен въпрос: Ще искате ли да живеете там
след като завършите? За разлика от други
специалности, лекари и зъболекари не могат
просто да сменят местоработата си от една
страна в друга, а често се изисква някакво
приравняване.
Да приемем, че в рамките на Европейския
съюз това е лесно, но не така
стои въпросът с желаещите да следват в САЩ.
Преценете и възможностите си за изучаване на чужди езици.
С в о б о д н о т о
владеене на местния език е важно
изискване за кандидат-студентите, но за работ е щ и т е
зъболекари перфектният чужд
език е абсолютно
задължителен.
Да приемем, че
решението е взето – ще се ходи в
чужбина.
Ако
се
обърнем към някои
от международните
класации за образование по медицински
специалности, ще
видим, че САЩ
са окупирали
първите
позиции.
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Даяна Гатева е на 19 години и в момента е студентка по
Дентална медицина в Регенсбург, Германия. Родена е в малкия, но прекрасен град Габрово и не пропуска да ни напомни,
че е известен още като световната столица на хумора.
Там завършва едно от най-престижните училища в страната - Национална Априловска гимназия. От близо месец
работи в частна дентална клиника в Регенсбург като помощник-сестра. Свързахме се с Даяна чрез платформата
Study Mentors (studymentors.eu), където в момента помага
на кандидат-студентите, които се интересуват от кандидатстване в Германия.

Даяна Гатева:

„Стоматологията не е само наука,
но и изкуство”
интервю на Йордан Карапенчев

Защо избра да следваш
дентална медицина и защо
точно в Германия?

Стоматологията не е
само наука, но и изкуство. Възможността да
се направи нещо, което
да подобри здравето и
облика на всеки човек,
носи невероятно чувство на удовлетворение. Избрах да следвам
висшето си образование
в Германия, тъй като
смятам, че тук мога да
получа по-добри възможности за професионалната си реализация. Нивото на преподаване и
условията в университета, са много високи,
което е характерно за
такава развита държа-

ва и водеща световна сила в света,
като Германия.

да
бъдат
изпратени
най-късно до 15-ти юли.

Как протече кандидат-студентският процес?

Отговорът за това
дали сме приети в искания от нас университет
пристига около средата
на месец август. Към
него има и допълнителна
информация, където е
обяснено как и по какъв
начин става записването.

Кандидатстването става чрез сайта
hochschulstart.de. Особеното в случая е,
че някои от университетите изискват
да бъдат поставени на точно определено място в списъка от желаните учебни
заведения. Необходимите документи за
кандидатстване са преведена и легализирана диплома, както и сертификат за
владеене на немски език, които трябва

Когато си далеч от семейството,
приятелите и всичко, което
обичаш, ти си единственият
човек, който може да си
вдъхне сила и кураж

Какво смяташ, че е найважното нещо, което научи
дотук?

Най-важното,
което
научих за тази половин
година в чужбина е, че
човек може да постигне
всичко, стига да има амбицията и куража да го
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програми на английски език
материал на Йордан Карапенчев

Ф

ранцузите не говорят английски и точка по въпроса. Поне така гласят стереотипите за тях. В основата на това схващане стоят и самите французи, които са на последно място по самооценка на
уменията си за говорене на езика на Шекспир. Едва 13 процента от
тях са заявили, че говорят свободно езика в проучване на европейската социологическа агенция, Евростат. За сравнение, този
процент в Швеция е над 80, а в България – около 25.

Това проучване може и да не е съвсем точно, защото други изследвания стигат до цифрата 39 на сто. Изглежда французите
просто имат ниско самочувствие, когато стане дума за чужди
езици и оценяват собствените си умения по-ниско от другите
народи. Освен това, има и чисто емоционален момент – хората
във Франция са много горди и привързани към езика си и не обичат да се хвалят с познанията си по английски.

Обучение на английски във Франция

С оглед на казаното дотук, не изглежда твърде логично да говорим за програми на английски език във Франция. Оказва се, че е
точно така. На 20 март 2013 г. френската република е разтърсена от скандал. Образователният министър Женевив Фиорасо
призовава френските университети да въведат програми на английски език, за да привлекат повече чуждестранни студенти.
Досещате се, че това предизвиква истинска буря в чувствителното на тема роден език френско общество. Хорът от неодобрителни гласове обаче бързо заглъхва, когато левият вестник
„Либерасион“ изчислява, че във френските висши училища вече

се преподават 33 бакалавърски и над 450 магистърски
програми на английски, а смятаните за най-елитни университети предлагат най-голямо
разнообразие. Бизнес училищата и т.нар. Grandes Ecoles
като Института за политически науки (по-известен като
Sciences-Po) заемат челните
места по брой учебни програми на английски език.
С други думи, такива програми има, макар университетите
да не акцентират твърде много на тях при промотирането
си. Преглеждайте внимателно
сайтовете на висшите училища или се опитайте да се свържете с наши сънародници, които са следвали във Франция. Те
със сигурност ще могат да ви
ориентират и дадат насоки.

Видове висши училища

Университети – с най-широк профил сред висшите
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университетите от TU 9
материал на Йордан Карапенчев

К

огато заговорим
за Германия, няма
как да не се сетим
за силната икономика на страната. Етикетът
„Made in Germany“ се е превърнал в своеобразен печат, гарантиращ високо качество,
най-вече когато говорим за машини и високи технологии. Затова не е странно, че образованието във федералната
република също се свързва с
особено престижни университети с техническа и инженерна насоченост. Но дори и в Германия, не всички университети
могат да се похвалят с еднакво ниво. Ето тук идва на помощ „TU-9”. Това съкращение
изпълнява функцията на удостоверение за качество, когато говорим за технически
университети. Формално погледнато, никъде не е написано черно на бяло, че това са
най-добрите университети,
но възприятието на обществото е такова.

За сдружението

ТУ означава „технически
университети“, а 9 броят на
членовете на престижната
група (измислянето на креативни имена изостава от
техническите дисциплини в
Германия). Сдружението е създадено на неформален принцип през 2003 година, обединявайки
най-старите
и
най-големи технически уни-

верситета в страната. През
2006 година пък е официално
регистрирано и като юридическо лице, а ректорите на висшите училища подписват
договор за сътрудничество в
науката и приравняване на образователните стандарти.
Организацията има мисия да
бъде връзката между обществото, икономиката, политиката и науката в сферата
на инженерното образование.
Членовете на TU-9 акредитират програмите си взаимно и
подкрепят развитието на
т.нар. Болонски процес, който
цели да гарантира еднаквото
качество на образованието.

Изисквания за прием

Приемът в престижните
технически
университети
всъщност не е по-различен от
този в останалите висши
училища в Германия. Конкуренцията обаче е много сериозна,
тъй като местата са търсени както от местните, така и
от международните студенти. Ето какво ще ви трябва за
кандидатстване:
За бакалавър
■■ Диплома, преведена на немски език от заклет преводач
и легализирана в МОН. Стремете се към висок общ успех
– оценка под 5.00 трудно ще
ви стигне за прием в специалностите с квоти.
■■ Удостоверение за владеене

на немски език. Test DaF се
приема в практически всички висши училища в Германия. Тези, които са изучавали
профилирано немски език в
училище и притежават DSD
(Deutsche Sprachdiplom der
Kultusministerkonferenz),
могат да ползват и нея.
■■ Формуляр за кандидатстване, подаден през Uni-assist за
университетите, които работят със системата. Редовните читатели на нашето
списание вече знаят, че това
е централизирана система за
кандидат-студенти, подобна
на британската UCAS. Повече информация може да намерите на: www.uni-assist.de.
За магистър
■■ Ще трябва да повторите
описания по-горе процес (разбира се - този път с бакалавърска диплома или академична справка).
■■ В допълнение, в зависимост
от специалността, може да
ви поискат препоръки от
поне двама ваши преподаватели. В такъв случай се обърнете към някой с повече академични звания и преподаващ
в сходна с желаната магистратура област.
■■ Възможно е (подчертавам но не е задължително) да има
допълнителни изисквания за
езиковия сертификат. Например – да бъде взет след
еди-коя си година. Това фак-
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Професия

главен готвач
материал на Йордан Карапенчев

П

оследно време у нас
се появиха няколко
телевизионни формата, в които главните
действащи
лица са готвачи, а задължителната драмата се разиграва в кухнята. Това от една
страна подейства освежаващо на телевизионните зрители, които се бяха нагледали
на Биг брадър-и и музикални
академии. От друга – показа
на всички, че и готварство си
е много сериозна работа, която иска години усърдна работа и немалко учене.

Какво всъщност работи един главен готвач

Да кажем „готви“ би било
най-очевидният отговор, но
истината е, че професията
далеч не се изчерпва само с

това. Главните готвачи често са ръководители на екип
от младши готвачи, както и
на кетъринга. Те следят за
технологичната обработка
на хранителните продукти
на всички ястия, които се издават от кухненския блок, а
не само на тези, които те са
приготвили. Особено важна
част от работата е съблю-

вяват и като мениджъри. От
тях зависи организацията в
кухнята и разпределението
задълженията между персонала. Това изисква здрави нерви (а понякога и доста крещене). В някои ресторанти, те
се явяват и материално отговорно лице пред ревизори и
носят отговорност за хигиената при производство и съх-

Най-силните училища се намират в държавите
с най-добре развита туристическа индустрия
даване за срока на годност на
използваните продукти, както и за тяхното правилно
съхранение. Те изготвят менюто и предоставят на персонала всички рецепти, които
се ползват в кухнята. Главните готвачи трябва да се изя-

ранение на хранителната
продукция пред проверяващите органи.

Средно образование

Преди години много от главните готвачи в България, са
завършвали ТОХ - техникум
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фестивали

госпел и джаз
в ню орлиънс
Фестът е привличал до 160 000 човека на ден
материал на Ива Балабанова-Ганчева

П

ри толкова музикални фестивали да не вярваш, че чак сега, през
април, за пръв път ще пишем за
един от тях. След наденици и
бира, мъртъвци, ледени дворци
и разпуснати нрави, а също и прекрасните
трилистни детелини на Свети Патрик
(справка – броевете на списанието от
септември до март), време е да обърнем
внимание и на изкуството с New Orleans
Jazz & Heritage Festival, още повече, че в
България не липсват фенове на джаза, което доказва и провеждащия с всяка година
фестивал в Банско.

фестивали

Началото

„Фестивалът на джаза и наследството в Ню
Орлиънс” още в самото начало е замислен като
събитие, което да има голямо културно влияние в обществото. Като конкретна организация той е плод на дългогодишните усилия на управниците на града, които искали да създадат
събитие, достойно за родния град на джаза.
И така, през 1970 година те наели Джордж Уейн,
джаз импресарио, който стоял зад Newport Jazz
Festival и Newport Folk Festival, с идеята да създаде
уникално по вида си честване в Ню Орлиънс.

През април същата година Махалия Джаксън, която е определяна като най-великата изпълнителка на госпел, се връща в родния си град, за да
вземе участие в първия „Фестивал на джаза и наследството”. Там тя и джаз величието Дюк Елингтън, който също участвал в събитието, се засекли с Eureka Brass Band, които обикаляли наоколо и
забавлявали зрителите на по-заден план. Тогава
г-н Уейн (продуцентът на фестивала, ако си спомняте) връчил микрофон на г-ца Джаксън, тя запяла с групата и се присъединила към парада. Така,
твърдят, се родил духът на джаз фестивала.

Може би не знаете, но...

Дюк Елингтън
е световноизвестен музикант, композитор
и пианист от САЩ, живял от 1899 до 1974
година „Дюк” всъщност е прякор, истинското му име е Едуард. Някои от най-известните му изпълнения включват Caravan, It
Don't Mean a Thing, Satin Doll, Jeep's Blues.

Фестивалът през годините

През първата година посетителите били
едва 350 човека, около половината от броя на
музикантите и другите участници в събитието. Но фестивалът, който още тогава започнал да се нарича джаз-фест, бил огромен успех
от гледна точка на изпълнителите, които
представил. На следващата година бързо станало ясно, че ще трябва да се търси друго място за провеждане, тъй като площадът Конго
не можел да побере желаещите да видят и чуят
каймака на изпълнителите в жанра.

Може би не знаете, но...

плакатът
тази година изобразява Големия вожд
Бо Долис, вожд на Дивите магнолии, нарисуван от Ранди „Френчи” Фречет.
През 1972 локацията била сменена – близо 580
декара площ до игрището за надбягвания Fair
Grounds, където фестът бързо се разрастнал и
започнал да използва пълноценно огромното
пространство, с което разполагали. През 1975
година се очаквало присъствието на 80 000 човека. Това е и годината, през която се създава
популярният плакат на ситопечат, лимитирано издание, която в наши дни се счита за найизвестната серия плакати в света.
През осемдесетте фестът продължил да набира популярност и се радвал на признанието,
че е един от най-големите културни празници
на света. В края на десетилетието над
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300 000 човека посещавали
Панаира на наследството
(Heritage Fair), концертите и
работилниците. Двадесетгодишнината през 1989 г. била
отбелязана с класически плакат на Fats Domino, с който се
поставило началото на цяла
ера плакати с емблематични
портрети на много от музикалните легенди на Луизиана.
Значимостта на фестивала
като културен символ се увеличава още повече през 90-те
години на миналия век. New
York Times отбелязва, че той
„става неразделна част от
културата, която представя." Създава се Международен
павилион, където се празнуват други култури (Хаити,
Мали, Панама, Бразилия, Мартиника, Южна Африка), както
и сцена за културата на местните американци.

Може би не знаете, но...
през 2001 г. фестивалът
празнува стогодишнината
на Луис Армстронг, а общата посещаемост надвишава
650 000 човека, чупейки рекорди през почти всеки ден
от Панаира на наследството, включително и рекорда
на всички времена за брой
присъстващи в рамките на
един ден – 160 000 човека.

Знаменитости

Джаз фестът представлява едно събитие, въпреки
дванадесетте сцени, на които звучи докосваща душата
музика. Може да избирате
между джаз, госпел, Cajun,
zydeco, блус, R&B, рок, фънк,
африканска, латинска или карибска музика, фолк, и още
много. Участие са вземали повечето от големите изпълнители на Ню Орлиънс и Луизиана от последния половин век:
Професор Лонгхеър, Фетс Домино, Невил Брадърс, Уинтън
Марсалис, Д-р Джон, Бранфърд Марсалис, Хари Коник
младши, Елис Марсалис, Радиейтърс , Ирма Томас, Презървейшън хол джаз бенд, Алън
Тусен, Елда Зидеко, Дърти дазън брас бенд, Бетър ден

Езра, Ърни K-Доу, Върнел Бегнерис, Сион хармонайзърс, Бузолей и много други.
Фестивалът винаги е представлявал смесица от широк
набор
от
международно
признати гости, сред които:
Арета Франклин, Майлс Дейвис, Боб Дилън, Ела Фицджералд, Дизи Гилеспи, Сантана,
Сара Вон, Пол Саймън, Джими
Бъфет, Макс Роуч, Би Би Кинг,
Дейв Матюс бенд, Пати Лабел, Тито Пуенте, Алман брадърс бенд, Джони Мичъл, Ал
Грийн, Линда Ронщад, Лени
Кравиц, Сони Ролинс, Бони
Райт, Джеймс Браун, Силия
Круз, Стиви Рей Вон, Хю Масъкела Касандра Уилсън, Уили
Нелсън, Темптейшънс, Бърнинг спиър, Ван Морисън, Ел
Ел Куул Джей, Аби Линкълн,
Ерика Баду, Дейв Брубек, Гладис Найт, Юсу Н'Дур и много,
много други.

Какво ви очаква на
фестивала

Храната
Не че нещо, но американците
не са особено по здравословното хранене, затова менюто
на фестивала, макар и традиционно, а може би и тъкмо заради това, пращи от мазнини
и въглехидрати – еклери, пай,
домашен сладоледен сандвич,
хот-дог, свински печени ребърца, барбекю крилца, стриди в черупка в салатения бар,
пържено пиле и местни варени
раци, сандвичи с фъстъчено
масло и желе, пуканки, кексчета, домашна лимонада и напитки от лед с цветовете на
дъгата и с вкус от какъвто
плод си пожелаете.
Организаторите дори са се
постарали да направят сцена
за традиционна местна кухня,
на която известни готвачи
представят различни местни
специалитети.
Билетите
Ако се чудите колко би ви
излязло удоволствието да
присъствате на феста, бързо ще ви отговоря – 70 долара
на ден, 58 долара, ако си го закупите предварително. Може
да се възползвате и от паке-

тите, които включват много
екстри.
Пакет „Големият вожд”, например, осигурява паркинг
място, възможност за многократно влизане и излизане от
зоната на феста, специален
достъп до определени шатри,
лесен достъп до тоалетни и
стаи за освежаване, покрити
платформи пред главните
сцени за по-добра видимост и
др. Бройката е ограничена, а и
цената не предполага голям
наплив – 1200 долара за трите
дни от първия дълъг уикенд на
фестивала, и 1400 долара за
трите дни от втория дълъг
уикенд.
Следва
пакетът
„Гранд
маршъл”, който осигурява
достъп до местата пред самата сцена. За това заплащате само 975 долара за първия
и 1125 долара за втория дълъг
уикенд.
С много по-малко привилегии, но все пак със сгъваем
стол на сянка, достъп до специални тоалетни и намаление на щандовете за напитки, на трето място се
нарежда пакетът „Крю ъф
джаз фест” със скромните
600 за първия и съответно
700 долара за втория уикенд.
От гореизброеното можем
само да кажем, че достъпът
до тоалетни явно е силно
ограничен и че е хубаво да си
носите поне шапка, защото
сянката е кът.
Да не завършваме обаче с
битовизми, защото музиката е изкуство – докосва и
ума, и тялото, и душата.
Нека само кажем, че този фестивал, вдъхновен от духа на
Махалия Джаксън и Eureka
Brass Band през 1970 г., продължава и до днес да отбелязва културата и наследството на Луизиана, като
комбинира страстта на госпел химните с радостта на
джаз парада. Той е едно доказателство, че когато много
хора вложат сърце и старание в нещо, то няма как да не
стане успешно.
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Какво се случи на първия концерт на

ONE DIRECTION
без Зейн?
материал на Борис Глушков

З

ейн Малик напусна
One Direction с мотива, че иска да бъде
„нормално 22-годишно момче, което да
може да си почине и да има личен живот извън прожекторите“. Това са думите на музиканта в официалното му изявление
по повод напускането.

Мендижърът на момчетата от групата се зае веднага
с „контрола на щетите“ и започна да уверява профилираните медии като Билборд,
Ролинг Стоун и др., че това
няма да се отрази на турнето на One Direction, което е
планирано за 2 месеца и 25
дати в Северна Америка.
1D направиха свое изявление по повод раздялата: „Тъжни сме да се разделим със
Зейн, но уважаваме решението му и му изпращаме цялата
си любов в бъдеще. Последните 5 години бяха повече от
страхотни, преживяхме много заедно и винаги ще сме
приятели. Ние четиримата
продължаваме и очакваме с
нетърпение записите на новия албум и турнето си.“
Дали концертите на 1D ще са
както по старому? Това е въпрос, който не спира да се задава от медии и фенове. Отговорът му стана донякъде ясен
на първия концерт без Зейн.

Датата е 28-ми март, събота вечер. Градът е Йоханесбург, Южна Африка, където
95 000 екзалтирани фена се
събраха за първия концерт на
One Direction в четиричленен
състав. В същата седмица
5-ят член на бандата – Зейн
Малик, обяви, че се оттегля
от състава. Това разстрои
милионите фенове на момчетата. За първи път ще виждат на сцена единствено
Хари, Лиам, Луис и Ниъл.
Стадиона се пълни още от
обедните часове, а това означава, че макар бандата да е
вече с един член по-малко, ентусиазмът на феновете не е
спаднал и на йота. Сред тълпата се срещат обичайните
заподозрени от всеки концерт на 1D - тийнейджъри,
малко по-малки деца, толерантни родители, светлинни
ефекти, плакати, щандове за
хотдог и мърчандайз.
Концертът е подгрят от
изпълнение на средно ниво,
според Billboard, от страна
на местана знаменитост
Джони Епъл, който през 2013
година печели „Южна Африка
търси талант“.
Хари, Лиам, Луис и Ниъл
стъпват на сцената в 20:30 и
изпяват най-големите си хитове с впечатляващо 3D шоу.
Момчетата са в обичайната

си форма и правят обичайните неща – всеки със своята
запазена марка. Но освен типичната рутина за техните
концерти, от Billboard отбелязват 3 неща, с които се изразява голямата разлика от
отсъствието на Зейн.

1. Лиам се разплака
Преди да започнат да свирят парчето си „Through the
Dark”, Лиам е със сълзи на очите, гласът му трепери и той
слиза от сцената. Нещо, което никога не се е случвало в
историята на тази група.
Хари поема нещата в свои
ръце и започва да разсейва
публиката със знамето на
Южна Африка. През това време останалите момчета изчакват Лиам да се върне, за
да продължат шоуто за феновете си.

2. Благодарности
Групата обикновено общува
доста с публиката по време на
концерт. Това им е запазена
марка и всички са доволни. Но в
тази събота вечер те не спряха да повтарят думата „благодаря“ след всяка песен и непрекъснато
правеха
комплименти на събралата се
тълпа на стадиона. „Благодаря ви, че прекарахте тази вечер с нас. Нямате представа

лайфстайл

колко ви обичаме“, са думите
на Хари. Той и Ниъл са
впечатлени от стадиона и питат публиката по микрофона:
„Тук ли се проведе финалът на
световното?“. След крясъците на тълпата Лиам им споделя, че това е неговото най-любимо място досега. Феновете,
разбира се, са поласкани.

2. Никой не
споменава Зейн
Момчетата не споменаха
името на липсващият им
член, така че присъствието
му беше белязано единствено от мърчандайзинга на групата, както и от тениските

на многото фенки с надпис „Момичето на Зейн“. Само седмица
след като Зейн официално обяви напускането си, той представи на света първия си солов проект. Продуцентът на проекта
е Naughty Boy, като той лично публикува онлайн демото към
самостоятелното парче на Малик със заглавие „I won't mind”.
Посланието на продуцента при публикуването на демото е
„Оставете музиката да говори. Благодарете ни по-късно.“
Хаштага, с който беше публикувано парчето в туитър е #2016,
а това загатва, че съвместните планове на Зейн с Naughty Boy
ще дадат резултат чак догодина. Дотогава феновете ще
трябва да почакат.
Засега Зейн Малик отрича, че си е развалил отношенията останалите членове на 1D. „Групата ме подкрепя и прие всичко
нормално. Те ме разбраха и осъзнаха, че така трябва да е“, са
част от думите му във връзка с медийните спекулации. Личното му мнение за групата е, че момчетата ще продължават в същия дух и без него. Това е утехата, която остава за всички
разочаровани почитатели, за които One Direction вече никога
няма да е същата банда, каквато е била със Зейн.
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новини и стипендии

Холандия финансира
български студенти,
чиито родители са с
доход под 90 хиляди
лева годишно

Бъдещи промени в холандското законодателство отварят златна възможност за
българските студенти, които искат да продължат образованието си в страната на
лалетата, съобщиха от консултантска агенция за образование в чужбина ЕДЛАНТА.
Досега студенти от страничленки на ЕС можеха да получат грант от холандското
правителство само при условие, че работят легално поне
56 часа месечно и плащат редовно данъците си.
Новите условия за кредитиране влизат в сила през април. Те касаят всички настоящи и бъдещи български
студенти. Онези, които вече
учат в Холандия, ще могат да
кандидатстват за финансиране още от 7 април. За тазгодишните зрелостници, които тепърва кандидатстват,
промените ще важат от началото на следващата академична година 1 септември.
„Новостите в студентското финансиране ще направят
Холандия още по-достъпна и
желана дестинация за висше
образование за българските
студенти, които до момента
проявяват интерес към дър-

жавата, но често ги спират
финансовите условия“, добави Емил Петков.

Три поколения творци
в една изложба

Нашите сънародници ще
могат да преценят колко пари
са им необходими за таксата
и издръжката, но максималната сума, която ще могат да
изтеглят е 1016 евро на месец. Това прави над 12 000
евро на година и е предостатъчно за плащане на образованието и разходите за живот в „ниската земя“. В
момента годишната такса на
българите е 1906 евро.
В момента в страната на
лалетата се обучават 1600
нашенци, а България е четвърта страна по брой чуждестранни студенти в холандските университети. В
случай, че доходът на семействата им е под 30 000 евро
на година, холандското правителство ще опрощава по
378 евро на месец от изтеглената сума. Ако българите
не завършат до 10 години избраната от тях специалност обаче, ще трябва да
върнат всички използвани
пари.
Освен това, всички студенти в Холандия получават безплатна карта за ползване на
обществения транспорт. В
Холандия има около 80 000
чуждестранни учащи, а повече от половината от тях са
от страни, членки на Европейския съюз и Европейското
икономическо пространство
- Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.
Заемите ще се отпускат
единствено на възпитаници
на държавните университети, каквито са престижните
Маастрихт,
Грьонинген,
Твенте, Тилбург и Айндховен.
Те ще са с много ниска лихва, а
ако студентът не може да ги
изплати до 35 години, държавата ще опрости остатъка
от сумата.

На 27 март, в галерията на
Финансова група „Карол”, бе
открита изложбата „Третата вълна”. Изложбата събра
три поколения творци – ученици, техен преподавател и
негов преподавател. Свой
дебют в общата изложба направиха учениците от ЧПГ
„Образователни технологии“
Радина Кръстева, Йоанна Радославова, Магдалена Стоева и Елена Далова. В изложбата участваха и техният
преподавател, Стоян Манчоров, който е докторант в
Нов български университет,
програма „Графичен дизайн“,
както и д-р Димитър Димитров – преподавател в магистърската програма по
графичен дизайн. Те представиха свои картини, които са
плод на дългогодишна работа и изследвания в областта
на съвременната графика.
Акцент в творбите на докторант Манчоров е използването и имплементирането
на съвременните графични
софтуерни продукти в художествените произведения.
Самият той изследва тази
техника в своя дисертационнен труд, като всички изложени картини представят
авторския му принос за развитието на тази тенденция
в графичния дизайн. Освен
брилянтната концепция, великолепната цветова пали-
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обучение във Франция
любопитно

Какво са учили най-богатите
хора на планетата
материал на Йордан Карапенчев

Т

ъй като темата на този брой е МВА, няма как да не погледнем и към представителите на големия бизнес. Може би ще се изненадате, но много от тях не притежават дипломи от койзнае колко престижни институции. Означава ли това, че и вие няма защо да учите? Не – освен
ако вече не сте направили първия си милион или сте богати наследници. Образованието е
вашият начин да достигнете до тези хора, дори и да нямате техния вроден технически или
бизнес гений. Затова – нека започнем нашата справка с милиардери:

1. Бил Гейтс

След кратко прекъсване, основателят на Майкрософт отново зае първото място по богатство
в
света.
Гейтс
започва да следва в един от
най-добрите университети в
света – Харвард. Но... не успява
да го завърши. Или по-точно –
сам се отказва, за да се посвети на компанията си.

2. Карлос Слим

Шефът на най-големия мобилен оператор в Латинска Америка е максиканец от арабски
произход (колкото и странна
да е тази комбинация). Той е завършил строително инженерство в Националния университет на Мексико.

3. Уорън Бъфет

Известният американски бизнесмен и филантроп е сред хората в тази класация, които
са залягали здраво над книгите. Той завършва бакалавърска степен по бизнес администрация
в
Университета
Линкълн в Небраска, а след
това и магистратура по икономика в Университета Колумбия.

4. Аманцио Ортега Гаона

Собственикът на веригата
магазини за дрехи Зара произлиза от много бедно семейство. Работохолик е и просто
никога не е имал достатъчно
време за висше образование.
Това не му пречи да е четвъртият по богатство в света.

5. Лари Елисон

Роденият в Ню Йорк американски програмист също има доста трудно детство. Следва в
Университета в Илионойс, но
прекъсва след втората година, след като майка му умира.

6. Чарлз Кох

Собственик на едноименните
Koch Industries. Американецът
е завършил в едно най-престижните висши училища – Машинно инженерство в Масачузетския
институт
по
технологии.

7. Дейвид Кох

Не, съвпадението не е случайно. Това е по-малкият брат на
Чарлз Кох и съсобственик на
Koch Industries. Подобно на
брат си, той също е завършил
MIT. Само че той е химик.

8. Кристи Уолтон

Е, няма как да няма и една богата вдовица в топ 10 на най-богатите хора. Съпругът на
г-жа Уолтън (Сам Уолтън) е
основателят на американската верига супермаркети –
Уолмарт. Трябва обаче да отбележим, че тя не пръска
парите си безцелно а е известна с гражданската си активност и се ангажира с много благотворителни каузи.

9. Джим Уолтън

Това пък е синът на Сам Уолтън. Той е завършил бакалавърска си степен в Университета
на Арканзас. Отдава практически цялото си време и кариера на семейния бизнес.

10. Лилиан Бетанкур

Собственичката на козметичния гигант L’Oreal e на 92
години, но изглежда само като
на 70. Добре де... това може би
беше малко неподходящ хумор
за дама. Все пак жената е 10та по богатство в света и поредния човек, който просто
не е имал време за висше образование, защото работи от
15-годишна.
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