Д

обра или
лоша, още
една година е
към края си:
време е да
направим
равносметка
		
за постигнатото, да отпразнуваме светлите празници и с пълни сили да се
впуснем в новото начало на
2018-та година. Ние от сп. „Образование” отново ще бъдем
тук, за да ви напътстваме във
важния избор на образование!
И в този брой сме ви подготвили
полезни и любопитни теми. Започваме с традиционната специалност Финанси, преминаваме
през наскоро нашумелите Кулинарни изкуства и стигаме до
специалността на бъдещето Зелена енергетика. В следващите страници ще прочетете и за
икономическите университети в
Австрия, както и за висшите
училища по туризъм в Швейцария. В България на фокус са инициативите на UNICEF, а в САЩ –

финансирането на магистърски програми.
Предстои Коледа и тъй като знаем колко банални са коледните филми всяка
година, ви предлагаме нещо по-актуално и вълнуващо - съревнование между
кино вселените на Marvel и DC.
Пожелахте да видите Невена Пейкова в страниците на списанието – не
пропускайте и интервюто, което тя даде за нас.
Съчетайте полезното с приятното и се насладете на празниците със следващите страници!

Приятно четене!

Милена Узунова
редактор
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Ново начало

International Lifestyle Studies във Fontys
Аз съм Елена Динева и за първи път съм далеч от вкъщи, а съм
още само на 19. Не, нямам предвид далеч само от дома, в който
съм израснала. Далеч от родината, семейството и приятелите си.
Звучи много страшно, нали? Е, не е чак толкова страшно!
Гордо мога да кажа, че съм студентка за първа година във
Fontys Academy for Creative Industries в Тилбург, Холандия. Беше ми
много трудно да избера специалност, която да съчетава всички
форми на интересите ми, докато не открих International Lifestyle
Studies. Това е програмата, която успява да комбинира по един
много увлекателен начин всички сфери на моите интереси.

Любими предмети:
Serious Concepting и
Creativity in Business
Първите седмици

Когато дойдох за първи път в
Тилбург, бях уплашена, не познaваща никого и много плаха. Първото от многото хубави неща,
които ми се случиха, беше седмицата на запознанствата в ACI
Village, на която присъстваха
всички бъдещи студенти във
Fontys. Беше невероятно да се запозная със състудентите си. През
седмицата на запознанствата
имаше много дейности, които ни
помогнаха да опознаем по-добре
както себе си, така и холандската култура и правила. Посетихме
фестивали, имахме групови игри и
състезания, както и излизахме вечер и си правехме т.нар. „Pub
Tours”. Веднага след края на седмицата на запознанствата дойде и първият учебен ден. Чувствах се като момиченце, на което
му предстои да започне първи
клас. Бях много развълнувана, чакаща с нетърпение да се запознае
с преподавателите си и естествено, с моята buddy (студентът,
назначен от университета, който помага на чуждестранните
студенти да се адаптират
по-бързо).

Така минаха първите седмици
от моя съвсем нов живот. Започнаха лекциите и задачите в университета. Ходя с нетърпение на
лекциите на любимите ми предмети, с желание да науча колкото
се може повече. Serious Concepting
и Creativity in Business са лекции, по
време на които се уча как да бъда
критична, да се взирам в концепцията и да използвам въображението си, креативноста си, за да
я направя по-силна. Мотивирана
съм да уча, по-любопитна съм от
всякога и много отворена към
света. Това са само два от многото предмети, които изучавам,
всеки интересен и завладяващ.

През свободното си време...

...обичам да съм с новите си
пъстро-културни приятели и
състуденти. Често излизаме и
изучаваме новите за нас места в
Тилбург като маките кокетни кафенета и сладкарници, ароматните пекарни и италиански ресторанти. Наскоро прекархме часа
си по Trend Support и Leisure на
добре познатия за всеки холандец
Efteling (увеселителен парк). Задачата ни беше да се забавляваме и
чрез возенето на всякакви влакчета и люлки да проверим дали

концепцията, лежаща зад идеята
на увеселителния парк, отговаря
на реалността и услугите, които
се предлагат. Беше невероятно и
много приказно! С цялата група
прекарахме един вълшебен ден,
изпълнен с безброй усмивки. Също
така имаме многобройни
workshop-ове, един от които беше
в любимия ми Мастрихт. На тези
workshop-ове ние се учим как да
развиваме креативността си, защото, както казва моята учителка: „Креативността не е дар, а
умение. Нека се научим да бъдем
креативни!“.

Следвайте мечтите си

Със сигурност мога да кажа, че
„новото начало“ е много трудно,
но също така е дар. Нещо безценно, което ти дава смелост да започнеш да следваш мечтите си!
Благодаря на съдбата и труда си,
както и на Fontys, че получих шанса за моето „ново начало“!
Елена Динева

www.fontys.edu.

...

Bournemouth University предлага
една чудесна възможност за
поетапно профилиране по време
на следването
интервю на Любина Панайотова
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Антония Тасева
е завършила Bournemouth University със специалност „Бизнес и човешки ресурси“
преди 3 години. От тогава насам работи с кандидат-студенти, желаещи да
продължват образованието си в чуждестранен университет, като наскоро се
присъедини и към екипа на консултантска агенция Едланта.

студентски живот

Разкажи ни за твоя университет – къде се намира, къде е в
класациите, с какво се отличава от останалите университети?

Имах няколко
основни
критерии и
Bournemouth
University ги
покри

Bournemouth е малко курортно
студентско градче, което се намира в южната част на Англия.
Особено популярен и на челни
места в класациите е за специалности като Анимация, Медия, Туризъм и Хотелиерство, както и за
специалности в сферата на бизнеса. Университетът има партньорства и добре изградени връзки с работодатели, което
значително улеснява студентите
при търсене на стажовете, както по време на следването, така
и след завършване. Материалната база, която предлага, също е
на много високо ниво, което е от
голямо значение за самия учебен
процес.

Как успя да избереш твоя университет? Имаше ли колебания?

Колебания почти не съм имала.
Имах няколко основни критерии и

Bournemouth University ги покри.
Това беше възможност за едногодишен стаж като част от програмата", т.нар. сандвич програ"
ма, и възможност за по-тясно
профилиране по време на бакалавъра. Благоприятното местоположение на града и красивата
плажна ивица също ме привлякоха.
Като курортно градче има и доста възможности за почасова работа за студенти в сферата на
обслужването.

Разкажи ни малко повече за
твоята специалност.

Bournemouth University предлага
една чудесна възможност за поетапно профилиране по време на
следването. Това беше и една от
главните причини да се спра
именно на специалнността
Business Studies. През първата година се изучават много различни
модули от сферата на бизнеса
(право, маркетинг, счетоводство,
финанси, човешки ресурси и т.н.),
като целта е студентите, запознавайки се с тези предмети, да
могат да изберат тези, които са

материал на Любина Панайотова

Пансионно училище
във Великобритания:

Какво трябва да знаем?

средно образование
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ансионното училище
е резиденция, където
учениците живеят и
учат през учебната
година. Във Великобритания има около 500 училища-интернати, разположени в
Англия, Уелс, Шотландия и Северна Ирландия.

Защо да предпочетете пансионно училище във Великобритания?

Бординг училищата в Обединеното кралство предлагат отлично образование, което ще ви помогне да развиете уменията си и
напредъка си в университета.
Всички пансионни училища във Великобритания трябва да отговарят на строги правителствени
стандарти за качеството на тяхното обучение, учебните заведения и грижите за учениците.
Много от тях се помещават в
красиви исторически сгради, съчетаващи смесицата от съвременни
класни стаи и традиционна архитектура. Отличните съоръжения
спомагат за превръщането на живот и учене в чудесен опит и със
сигурност ще подобрите уменията си по английски език, докато
учите там.

Животът в пансионно училище

В повечето бординг училища се обучават едновременно международни ученици и местни ученици от Великобритания. Така наречените „бордъри“ са учениците, които живеят в училището. „Дневните ученици“ живеят заедно със
семействата си и се завръщат вкъщи в края на учебния ден. Тази комбинация
помага да се създаде добра социална атмосфера за децата.
Пансионните училища обикновено се затварят за дългите летни ваканции и
коледните празници, и учениците се връщат у дома си при своите родители и
семейства. Някои от училищата обаче провеждат езикови курсове през този
период.
За по-кратките ваканции през учебните срокове някои училища остават
отворени. Обикновено няма да имате нормални класове, но ще бъдете под ръ-

...

Ключовата стъпка към това
да бъдеш по-успешен човек
интервю на Любина Панайотова

Йоан Динчев
е на 17 години. Вече втора година учи в DLD College London. Миналата година
завършва GCSE програма, а през тази учи икономика, политика и математика в A-levels. Също така прави допълнителна курсова работа върху сепаратизъм и икономическите ефекти, които той донася на някои страни и Европейския съюз.
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Разкажи ни за пансионното училище Abbey DLD College – с какво се отличава от останалите училища?

На учениците им
е дадена повече
свобода тук,
което според мен
е много добър
подход към един
по-щастлив
престой в
пансиона

Има няколко Abbey DLD колежа в Англия, а аз живея в този, който се намира в
Лондон. Адресът му е 203 Westminster Bridge Road, което го прави в непосредствена близост до Уестминстърския парламент, Биг Бен и Окото на Лондон.
Кампусът се намира в сърцето на Лондон, което означава, че имаме на разположение много начини за превоз - метро, автобус, таксита и колела. Нещото, с
което Abbey DLD College се отличава от други пансионни училища, е че тук ученикът може да намери повече либерализъм. На учениците им е дадена повече
свобода тук, което според мен е много добър подход към един по-щастлив престой в пансиона. Също така учителите се държат повече като приятели към
учениците си, което подобрява професионалната връзка между учител и ученик, което по своему подобрява обстановката в клас, прави я по-благоприятна
за работене. Още едно нещо, което е уникално за колежа, е че часовете биват
преподавани в малки групи, което означава, че всеки един ученик получава повече внимание на индивидуално ниво. Например, миналата година имах час по икономика със само четирима други.

Как и защо спря избора си на това училище? Какви са изискванията за
прием? Как протече кандидатстването?

През 2016 година, преди да кандидатствам за чужбина, нямах никакво намерение да го правя. Брат ми завърши тук през 2015 година и следвайки примера му,
реших и аз да кандидатствам, след като узнах много за училището и за това, че
ще е добре за мен да замина. Също така, не бях изобщо доволен от нивото на
обучение, което България ми предоставяше, така че това беше друг повод, поради който реших да замина за DLD College. За GCSE учениците изискванията за
прием са преглед на оценките от последните две години, също така и интервю
с някой от директорите на училището, което може да бъде проведено или на
живо, или по Skype. За хората, които кандидатстват за A-level програмата, изискванията са почти същите. Държи се интервю, изискват се оценките от минали години, а също така и се държи тест по английски. Също така, ако ученикът кандидатства за предмети, в които присъства математика, трябва и да
се държи тест по математика, особено ако ученикът кандидатства за сти-

материал на Ива Йохан Ганчева

По-високи резултати на
сертификатните изпити как да си помогнем сами

езикови курсове и сертификати
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два ли твърдението, че битката с чуждия език понякога изглежда
неравна, ще изненада някого. Безкрайното писане на думи и наизустяване на правила е трудно (в личен план загубих няколко битки с
френския, но не и войната, надявам се), и когато след няколко години се създаде усещането, че основните неща вече са овладени, започва подготовката за изпит, основно ако сте в ученическа възраст, но има
и амбициозни учащи в зряла възраст, които също успяват да стигнат до
там. Това обикновено е стресиращ момент, въпреки че различните учебни
системи започват подготовката за формата на съответния изпит от
най-ниските нива. Познаването на формата обаче не е достатъчно.
След всяко ниво има изпит, подходящ за различните възрастови групи, като
най-добре разработените учебни системи и изпити са, по подразбиране, на
английски език. Това не е пристрастие от моя страна, просто голямото
търсене предполага по-голямо предлагане и по-високо качество на предлаганите материали. Но явяването на тези тестове не е гаранция за безпроблемно взимане на високите академични нива, за които се изисква по-дълбоко познаване на езика, което може да се постигне неусетно и с минимални
усилия у дома. Не, не предлагам самоучители или „помогни си сам“ ръководства, а само няколко начина да се намали стреса и натиска от интензивната
подготовка, да се увеличи ефективността от нея и дори да се гарантира
по-висок резултат на изпита

Ако сте стигнали до изпит за
сертификат, значи вече знаете най-важното

Това е така, само ако нивото ви на
владеене на езика е реално, а не е резултат от автоматично преминаване от едно ниво в друго и от един
учебник на следващия. Да, това е естественият процес на трупане на
знания, но от трупането на знания
до реалното им овладяване и прилагане има огромна разлика, уверявам
ви. В противен случай рискувате да
вземете ниво С1, например, и да не
можете да излагате гладко мисълта
си на езика (каквито случаи съм сре-

щала в практиката си). Адекватната комуникация на даден език е основната цел за неговото изучаване.
И така, какво още можем да направим сами, за да постигнем тази цел?

Четене на книги

Аз не чета книги на български, какво остава на друг език... Това е реакцията на огромна част от учениците, понякога премълчана, друг път
изказана гласно. Цялата концепция за
четенето е особено непопулярна, но
с подходящата книга и малко постоянство могат да се постигнат чудеса.

Въпрос: Какво е подходяща книга?
Отговор: Адаптирана за всяко

ниво, препоръчвам едно ниво по-ниско
от реалното ниво на ученика, тематика според интересите, не много
дълга. Често учудване предизвиква
препоръката ми за по-ниското ниво.
Причината за това е, че първоначално хората, които нямат голяма практика в четенето, изпитват предубеждение като цяло и в още
по-голяма степен към четенето на
чужд език. По-ниското ниво „приспива“ тази предубеденост и действа
много насърчително, когато се окаже,
че разбираш 90% от текста без да

материал на Милена Узунова

Българските студенти в

България и чужбина

образование в цифри

14

И

ма
много
фактори, заради които
българските
университети все повече
изостават от тези
в чужбина. Материалната база,
липсата на практическо обучение
и по-трудното намиране на работа с високи заплати са само част
от причините. Най-популярните
дестинации за образование в чужбина сред българите са Великобритания, Холандия, Германия,
Франция, Италия, Испания. Разполагаме с официалните данни на
институциите, които администрират приема в Холандия, Великобритания и Германия и сме ги публикували подробно в предишни
броеве.

Великобритания

Холандия
Най-общо през последните няколко години се наблюдава
устойчив ръст наши сънародници, които избират да
следват в бакалавърски, магистърски и докторски програми в Холандия. Това важи и за двата типа висши училища в Холандия – университети от изследователски
тип (research universities) и университети по приложни науки (universities of applied sciences). Холандия е избор на много
българи поради няколко причини: едни от най-ниските
такси в Европа, многобройни програми на английски език,
световно признати дипломи и среда от интернационални студенти. Броят на българските студенти постепенно нараства, като през 2016/2017 учебна година в Холандия са били приети 2281 български студенти според
данни на Nuffic.

Брекзит разклати позициите на един от най-силните
международни конкуренти - Великобритания, макар все
още да има немалко желаещи. На този фон търсенето на
образование в страни като Германия, Холандия и Дания се
очаква да нарасне. Въпреки това обаче броят на приетите български студенти във Великобритания през последната 2017 година отново надвишава 2000 и е с едва 200

Все повече студенти
избират да следват в
чужбина

...

UNICEF
е най-големият застъпник
за правата на децата
в България и по света
интервю на Борислав Борисов
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Жаклин Цочева
е директор комуникации на UNICEF за България.
В разговора ни Жаклин сподели равносметката на
UNICEF за 2017 година.

специалност на фокус

Всички знаем, че UNICEF е международна организация. Но с
какво се занимавате на местно ниво в България?

UNICEF е най-големият застъпник за правата на децата в България и по света. Заедно с партньори от правителството, НПО
сектора, бизнеса, медиите и цялото общество работим, за да
подкрепяме най-уязвимите деца – децата жертви на насилие, децата, които живеят разделени от семействата си или са в конфликт със закона, както и децата със специфични потребности и
увреждания. Нашата мисия е да бъдем гласа и да даваме изява децата и младежите и тяхното мнение по въпроси, които ги касаят
– да бъдат чути.

Какви инициативи направихте през изминалата 2017 година?

България се
класира в топ 3
на страните от
целия свят, които
най-активно
промотират
Глобалните Цели
за Устойчиво
Развитие сред
младежите

Ще изброя някои от тях, тези, които хората виждат и ще разпознаят: заедно с партньори от медиите и бизнеса казахме „ДА“ на
кърменето на обществени места, за да могат всички майки, които
имат желание да кърмят децата си, без да се притесняват.

Поставихме фокус върху промотирането на основното право
на детско участие за всеки юноша. Работихме с младежи от цялата страна и организирахме конференция под надслов #ДачуемГласаНаМладежите, на която участваха младежи, министри, представители на институциите, родители, учители и партньори.
Продължихме инициативата „Най-големият урок в света“, в
която си партнираме с Министерството на образованието и науката и сме щастливи, че над 50 000 ученици от 1500 класа у нас се
включиха и през 2017 г., което класира страната ни в топ 3 на
страните от целия свят, които най-активно промотират Глобалните Цели за Устойчиво Развитие сред младежите.
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улинарното изкуство набира все по-голяма популярност не само в
широката общественост, но и сред младите. В България все
по-често попадаме на кратки (често еднодневни курсове), които
показват различни кулинарни техники. Наред с тях има и няколко
специализирани кулинарни училища, в които бъдещите готвачи
придобиват професионалния си опит. Обучението се провежда от високо квалифицирани преподаватели, често т.нар. „шеф готвачи”, които предсатвят
различните сфери на кулинарното изкуство като пекарство, сладкарство,
сомелиерство, както и организационни умения в кухнята. Много от споменатите училища имат собствен ресторант, в който се обучават следващите
поколения готвачи. Той може да се посещава и от клиенти, които ще бъдат
обслужени на доста по-ниска цена от останалите ресторанти. Посетителите могат да се насладят на ястия от родната и чуждата кухня.
Някои от кулинарните академии дават възможност на своите възпитаници да
придобият международен опит, като осигуряват практика в световноизвестни
ресторанти, хотели, туристически обекти. Всеки един стаж е съобразен с
индивидуалните възможности и знанията на студента. Много често, след
като мине стажът, на студентите се осигурява работа в реномирани ресторанти и хотели.
След завършване на курса на обучение младите готвачи ще могат да приготвят за своите клиенти изискани ястия, да правят менюта и точно разпределение на необходимите им продукти, умело да съчетават напитки и
храни, така че да бъдат ценен кадър за всеки работодател, без значение дали
това е в България или в чужбина.
Единственото, което трябва сами да направят, е да имат хъс и постоянство.

...

Ако искате нещо, трябва да
отидете и да си го извоювате
сами! Бъдете сигурни,
че обичате работата си
интервю на Ана Автова

Бьорн Массоп

е сред най-младите холандски главни готвачи, носители
на звезда Мишлен" в Европа. Шеф Бьорн получава своето обучение по класическа
"
кухня в ресторант „Echoput” в Холандия, често награждаван с 1 или 2 звезди на
Mишлен. След обучението си става главен готвач на ресторант Baseliek (1 звез"
да Мишлем") и накрая се завръща в ресторанта Echoput като шеф изпълнителен
"
главен готвач. Миналата година шеф Бьорн пое кормилото на хотел Villa
Ruimzicht. Главният готвач Бьорн се радва да участва в състезания, най-вече на
Jeune Talent D'August Escoffier Trophy; сред успехите му е първо място в Бенелюкс
и класиране на трето място в световното състезание.
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Без съмнение кариерата Ви е забележителна – разкажете ни повече за
Вашия професионален път.

специалност на фокус

Когато растях, родителите ми бяха много бедни. Живеехме в квартала на
гастарбайтерите. След войната в Холандия е имало много работа, но холандците не са искали да работят, затова са дошли много чужденци, които да вършат всичката тежка работа и това е мястото, където съм израснал. Приятелите ми нямаха справедлив шанс от съдбата. Единственото нещо, което
можеш да вземеш от такъв живот, е да работиш много усърдно и дисциплинирано. Когато исках нещо ново, аз трябваше да го купя сам. Когато попитах родителите си за пари, те казаха: „Иди, намери работа и ще имаш пари". Така че аз
исках неща и просто излязох и си намерих работа. Сестра ми също е готвач и
работеше в кухня като стажант, тя ми се обади и ми каза, че си търсят мияч
на чинии. Така започнах в ресторантьорския бизнес. Бях на тази позиция за известно време. Един път им липсваше човек в кухнята и ме помолиха да го заместя. Тогава започнах да работя в кухнята.

От колко време се занимавате професионално с готварство?

Започнах
да готвя
професионално,
когато бях на
15 години

Започнат да готвя професионално, когато бях на 15 години. По това време
бях на първата си истинска работа на пълно работно време в кухня.

Имате ли някакво професионално обучение, завършили ли сте кулинарна
академия или сте се научили от практиката?
В Холандия трябва да посещаваш училище, докато навършиш 18 години.
Започвах кулинарни курсове един ден на седмица, а през останалата част от
седмицата работих в ресторант след училище, за да науча всички техники.
Стъпка по стъпка научавахме традиционни кулинарни техники.

Има много кулинарни академии и университети, които предлагат диплома по кулинарни изкуства. Смятате ли, че дипломата е необходима за професията?
Най-много научих по време на практиката си. Когато завърших училище,
се записах в друга академия, за да се впусна по-дълбоко в овладяването на

HRC Culinary Academy
Международно призната диплома
по кулинарни изкуства и нови
бакалавърски програми
HRC Culinary Academy е основана през 2008 г. и предлага кулинарно образование по холандски модел, две основни програми
– „Кулинарни изкуства“ и „Управление в ресторантьорството“, както и по-кратки специализирани професионални курсове.
Училището е в София и разполага с над 2500 кв. м. кухни и зали за обучение: демонстрационен театър със 100 места, тренировъчна топла и студена кухня, сладкарска работилница, шоколадово ателие, пекарна, учебен ресторант, тестова лаборатория, кулинарно студио, винарна и най-голямата кулинарна библиотека в България..

Снимка на Мартин Василев

След успешното завършване на динамичната програма по „Кулинарни изкуства“, курсистите получават акредитирана
международна диплома за професионална квалификация по ресторантьорство, която благодарение на партньорство с
водещото кулинарно училище в Белгия Hotelschool Ter Duinen – с над 60-годишна история, е разпознаваема в цяла Европа.
HRC Culinary Academy е първото училище в Европейския съюз, акредитирано от Комисията за акредитация към Американската кулинарна федерация (ACFEFAC), и дипломантите ú се превръщат в много търсени кадри не само в Европа, но и навсякъде по света, още след завършването си.
Повече за програмите на HRC Academy можете да намерите на www.hrcacademy.com.
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Какво се изучава
Икономика
Математика
Счетоводство
Статистика
Иконометрия
Банкиране
Финансови пазари
Застраховане и осигуряване
Корпоративни финанси
Финансови инвестиции
Фондове
Данъчна политика

O

бразование в сферата на финансите е сериозно начинание, но и една от най-добрите инвестиции за бъдещето. Ако интересите ви са насочени към икономиката и
бизнеса, а работата с числа и аналитичното мислене ви се отдават, финансите са подходящ избор на специалност за вас.

материал на Милена Узунова

Университети по туризъм в

Швейцария

обучение в Швейцария

32

Р

епутацията
на Швейцария
като една от
н а й - п о пул я р ните дестинации за обучение в сферата
на туризма и
хотелиерството започва от
късния XVIII век. По това време
страната е известна туристическа дестинация сред богатите личности, които избират
нея за почивките си заради красивите гледки в Алпите, кристалните езера и чистия планински въздух. Швейцария била в
списъка на всеки пътешественик в Европа. Поради големия
брой туристи в Швейцария хотелите и курортите в страната били създадени така, че да
поемат потока от хора. В резултат на това възникнали и
образователните програми в
сферата на туризма.

Университетът Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL), основан през 1893 г. на
брега на Женевското езеро, е първият университет по хотелиерство в
света и до днес се счита за един от най-добрите в света. Швейцария постоянно доминира в международните класации за висши училища по туризъм. Освен EHL, университетите Les Roches International School of Hotel
Management и Glion Institute of Higher Education почти винаги са част от
първите пет.
В днешно време в Швейцария има над 35 университета, специализирани
в преподаването на хотелиерство и туризъм. Програмите обикновено се
преподават на английски, френски, немски или италиански език, а швейцарските университети предоставят шанса на студентите си да обикалят
света, докато работят в престижни хотели и ресторанти.

материал на Любина Панайотова

Университети по икономика и бизнес в

обучение в Австрия
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Австрия
К
ачеството на живот в Австрия е
сред най-високите
стандарти в световен мащаб. Разположена в самия
център на Стария
континент, тази
малка страна привлича все повече
международни студенти поради
факта, че тук се помещават университети, които се нареждат на челни
места в световните класации.

Къде да учите икономика и бизнес в Австрия?

Най-старият университет в Австрия, Университетът на Виена, е на водещо място в класацията на QS University Rankings. Създаден през 1365 година, в
днешно време той е най-големият университет в страната и най-старият в
немскоговорящата общност. В него има над 94 000 настоящи студенти, като
предлага академична степен в разнообразни сфери от образователни дисциплини, голяма част от които се преподават на немски език, но в магистърска степен се предлагат и програми на английски език. Университетът се слави с 15 носители на Нобелова награда, сред които и носителката на Нобелов лаурерат за
литература за 2004 г. – Елфриеде Йелинек.

В действителност столицата
Виена вече едно десетилетие е обявена за най-добрия град за живеене в
Европа. Дом на една четвърт от населението на Австрия, столицата е
всеизвестен културен център, който е популярен избор за много студенти, но със сигурност не е единственият образователен център в
страната, който има какво да предложи на студентите.
Икономически и бизнес ориентираните специалности дават изключително много предимства на всеки
студент, тъй като програмите дават основни познания, които са необходими във всички сфери на професионалния живот. Австрия, като
централна страна и силна икономика
в Европа, е отличен избор за обучение по икономика и бизнес.
Друг университет, с който се надпреварват в класациите, е Виенският университет по икономика и бизнес. С над 23 000 студенти от 110 държави в момента, това е най-големият бизнес университет в Австрия. WU е също така
единственият университет, който притежава AACSB и EQUIS акредитации,
които се дават на висши учебни заведения с изключителен научноизследователски принос, отлични връзки с бизнес общността и международни партньорства.
Двеста и тридесет са партньорските университети, с които си сътрудничи в
момента. Това, с което се отличава, е разнообразието от двойни специализации,
които дават, възможност на дипломираните студенти да бъдат подготвени са
успешна кариера в бизнеса.

материал на Милена Узунова

Магистратури в

САЩ

такси и финансиране

обучение в САЩ
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С

АЩ определено е една от
най-атрактивните дестинации за получаване
на
висше образование, особено
след вече придобита бакалавърска степен. Какви са таксите в
американските университети и
какви са възможностите за финансиране на студентите от
чужбина? Ще се опитаме да отговорим на тези въпроси в следващите редове.

Такси за магистратури в САЩ
Не е тайна, че цената на американското образование е висока. В същото време е важно да подчертаем, че малка част от студените в САЩ плащат пълната
такса за обучение. Съществуват различни възможности за финансиране от самите университети или от външни организации.
САЩ е огромна държава, с голям брой висши учебни заведения, които определят различни такси. Таксите варират и според вида на магистърската програма
– академична или професионална.
Таксите в държавните американски университети са по-ниски от тези в
частните. Когато ги определят, държавните университети взимат предвид
местопребиваването на кандидатите. Това важи и за международните студенти, които по този показател плащат повече. И все пак можем да определим, че
средната годишна такса в държавен университет в САЩ варира между 20 000
и 30 000 долара за магистърска програма.
Това са сумите, когато става въпрос за академична програма. Цената на професионална магистърска програма (например MBA – Master of Business
Administration) може да бъде два или дори три пъти по-висока, особено в
най-престижните американски университети.

Бристол -

университетски град
с история и бъдеще

обучение във Великобритания
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материал на Юлия Кошаревска

Бристол е дом на два университета - University of Bristol и
University of the West of England,
Bristol. Макар и да споделят един
град, двете учебни заведения имат
множество различия. University of
Bristol e създаден през 1876 година и
е първият университет в страната, който приема жени по същия
принцип, по който приема мъже. До
1906 година обаче жени не са можели да полагат изпити по медицина.
В началото учебното заведение
носи името University College Bristol,
а през 1909 г. получава кралска харта и сменя името си. Между 1929 г.
и 1965 г. ректор на университета
е Уинстън Чърчил.
В момента университетът в
Бристол е част от престижната
Ръсел груп, заедно с останалите
най-престижни изследователски
университети в страната. В университетите от Ръсел груп завършват 60% от докторантите
във Великобритания. Тринадесет
нобелови лауреати са учили и из-

Б

ристол е осмият по големина град в Англия, с население малко под половин милион души. На само час и половина път от Лондон, градът
става все по-привлекателен за хора, които искат да избягат от бързината на столицата.
Освен дом на големи компании като Airbus и технологични иновации като
Bloodhound SSC, градът има добре развита културна сцена и множество възможности за работа в сферата на медиите.

вършвали научна дейност в рамките
на университета.
Университетът често е смятан
за елитарен" тъй като 41% от уче"
щите бакалавърски програми са завършили частни училища. За сравнение, в рамките на страната този
процент е едва 18%. За да адресира
този проблем, университетът на
скоро промени правилата за прием,
давайки по-голяма прозрачност на
критериите, които използва, и насърчавайки студенти от различни
прослойки на обществото да кандидатстват.
Интересното за университета е,
че той няма стандартен кампус, а
вместо това обитава сгради, разпръснати из централния квартал
Клифтън. Материалната му база
доста често не е изключително мо-

дерна, а материалът се преподава
най-вече от теоретична гледна
точка.
Именно това са две от основните разлики с University of the West of
England, Bristol (UWE) - там преподаването върви ръка за ръка с практиката, а материалната база непрекъснато се обновява, за да може
студентите да са подготвени за
най-новите технологии, щом излязат от университета.
UWE е основан през 1992 г., а преди това е бил политехнически институт. Университетът се разпорстира
в няколко кампуса - Frenchay, който
се намира в покрайнините на града,
е най-големият кампус и обхваща
предмети като инженерство, финанси, право и природни науки;

Зелена
Енергетика
материал на Борислав Борисов
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В

специалност на бъдещето

ъв времената на евтини изкопаеми енергоизточници, зелената енергетика се движи напред основно благодарение на правителствените политики за сектора.
Европейските власти поставят амбициозни цели за дял на
възобновяемите източници от 27% от общото енергийно
потребление до 2030 година. В този план няма национални цели. Причината е, че в отделните страни от общността има различни ресурси и в случая ще бъде използван на максимална степен общностният принцип за реализирането на плановете.

Къде да учите Зелена енергетика в България?
Пред всички учебни заведения стои
проблемът с квалификацията на кадри за тези нови специалности. Една
от причините е недостатъчното
заплащане на преподавателите, но
по-големият проблем е тяхната квалификация. В тази връзка пробива на
Европейския политехнически университет (ЕПУ)–Перник да създаде бакалавърска специалност „Електромобили” е изключително важен за
подготовката на бъдещите преподаватели. До момента съществуваше само магистърска програма „Електромобили” във ВТУ „Тодор
Каблешков", Русенски университет
„Ангел Кънчев” и ЕПУ Перник.
Създаването на тази нова специалност позволява внедряването и на
системата MyCompetence, която ще
послужи като платформа за създаването на нови компетентностни модели и професионални стандарти,
които са съобразени с нуждите на
реалния бизнес. Системата може да
послужи и за валидиране на уменията,
придобити по неформален път.

Така в производството на електроенергия трябва да бъдат впрегнати
слънцето, вятъра, водата и биомасата - отпадните продукти от селското стопанство, както и от обработката на дървесина. Зелени" цели оба"
че има и за други сектори - например транспорт и използването на биогорива, така че до 2030 година емисиите на парникови газове от страните
от ЕС трябва да намалеят с 40% спрямо нивата от 1990 година.
Политиката на ЕС за намаляване на емисиите и насока към зелената икономика е ясна, но в доклада на Брюксел са посочени и някои неосъзнати на
този етап рискове - употребата на земеделска земя за енергийни култури
или при изграждането на ВЕИ-мощности, както и увеличаването на замърсяването на въздуха при използването на биомаса и неефективното
използване на ресурсите. Някои проекти заплашват и биоразнообразието
в регионите.
Или с други думи, зелената енергия, която се подкрепя основно от идеята
да бъдат спрени климатичните промени, може да се окаже косвен катализатор за други проблеми за околната среда.

Европейският политехнически
университет (ЕПУ)–Перник е първото висше училище, което получи
акредитация по професионалното
направление „Зелена енергия” и разрешение да създаде бакалавърска
специалност „Електромобили”. Обучението е изцяло на английски език.

Бакалавърската програма „Зелена
енергетика“ е инженерна специалност
с екологична насоченост, ориентирана към приоритетни области на енергетиката - енергийна ефективност и
алтернативни източници на енергия
с намалени вредни емисии за т.нар.
устойчиво развитие. Обучението е

Ани Халваджиян:

Ако се гордееш с това,
което работиш,
ти определено си
щастлив човек...
50
интервю на Борислав Борисов

професия
студентски живот

Ти си един от най-добрите PR-и в
България. Как се постига това?

Благодаря, няма да скромнича.
Не подхожда на eдин PR да е прекалено скромен ;)
Така че... да почнем с това, че съм
в тази професия от 20 години.
Всъщност вероятно съм един от
първите хора у нас, които започнаха
професионално да се занимават с
PR. Интересното е, че най-напред
го работих и после вече реших, че
това е, което искам да уча. Така нямах съмнение дали съм на правилния
път. Оттам насетне, както и във
всичко останало, за да изградиш име
на професионалист, трябва да спечелиш доверието на хората, с които работиш. И да го запазиш. И
медии, и клиенти знаят, че винаги
съм насреща. Че доверието, което
ми имат, никога не е било застрашавано.

Какви качества трябва да има
един PR?

Много обща култура. Дар слово.
Грамотност!!! Търпение. Изобретателност. Коректност и лоялност,
едновременно към клиенти и медии/
публики. Чар. Това е само началото
на списъка, но ако ви липсват някои
от тези качества, по-добре помислете за друго поприще за изява.

...

Майка ми ме насочи
към музиката

интервю на Борислав Борисов
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Спомняш ли си първия път, в
който запя? Коя песен и как се
случи?

звезден час

Спомням си го, разбира се, но
доста бегло. В първи клас майка ми
ме записа във вокална група и до
5-ти клас пеех там. Впоследствие
преподавателката реши, че може
да се занимава с мен и индивидуално. Първата песен, която изпях,
беше "Обещай ми любов". Явих се
на първия си конкурс по пеене с
нея и бях много забавна, с една
червена рокличка, танцуваща, въобще – щуро дете.

Доколко е важно да се ориентираш от дете с какво ще се занимаваш? Кога започна уроци?

X Фактор
ме научи на много
неща, които днес
са ми адски
полезни

Смятам, че при всеки е различно. Според мен е до усещане, някои
намират това, в което са добри, в
ранна детска възраст благодарение на родителите си, други откриват нещото, което ги влече, в
гимназията, трети пък 12 години
учат едно и накрая избират съвсем различна посока. Така че не е
задължително хобито ти от детството да се превърне в професия, даже е рядко срещано. Затова
съм благодарна и щастлива, че при
мен се получи именно така.

Топ 5

на коледните
базари по света
материал на Любина Панайотова
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5
култура

Прага, Чехия

K

оледа е онзи момент от годината, който и малки, и големи чакат с нетърпение. Вълшебната атмосфера на коледните базари ни кара да се потопим от по-рано в празнично настроение. В този материал може ще откриете нашите фаворити
сред фестивалните в Европа. Нашият топ 5 може да не е изненада за никого, защото традициите на тези европейски дестинации,
с които ще ви запознаем по-долу, е забележителна.

4

Коледният базар в Прага, който се състои на Стария
градски площад Wenceslaws, има по-спокойно и интимно
усещане, отколкото някои от по-оживените пазари в Европа. Заобиколен от зашеметяващите римски, барокови и
готически сгради и известния Астрономически часовник
на кулата на Стария град, фестивалът има магическо очарование. Павилионите са подредени във формата на коледна звезда около огромно коледно дърво, донесено от
планината Сумава, стоящо в центъра. Една от атракциите на базара е откритият зоопарк.
Тук можете да пазарувате типичните чешки стоки
като дърворезбовани играчки, бохемски кристал, ръчно
изработени бижута и кукли. Може да се наслаждавате на
местните специалитети като медено пиленце и кървавица за по-авантюристите. В дните непосредствено преди
Коледа ще видите жив шаран в пластмасови кофи, готови
да бъдат закупени за традиционната вечеря на чехите.
Докато се разхождате, стоплете се с топла чаша сварено
вино, вид греяно вино, което е малко по-сладко от немския
gluhwein. Музикалните представления, включително продукция на чешки ученици, се провеждат през целия празничен сезон от 26-ти ноември до 1-ви януари.

Нюрнберг, Германия

Коледните базари са определено запазена марка за всяко
немско градче. Традиционното събитие в Баварския град
Нюрнберг е считано за едно от най-автентичните в духа
на германския Cristkindlmarkt. Всяка година повече от 2 милиона посетители са привлечени от празничния дух тук.
Базарът датира още от 1628 г., като организаторите съумяват да запазят традицията през годините и това е
един от семейно-ориентираните базари, на който модерните и комерсиални елементи отсъстват.
Базарът се случва на главния площад в старата част на
града срещу величествената Frauenkirche (Църквата на
Дева Мария). Откриването по традиция е всяка година на
25-ти ноември, а началото слага местен тийнейджър,
който е избран за посланик на събитието. Коледният фестивал в Нюрнберг е един от най-специалните и за децата. В близост до главната алея има специален детски кът,
където децата могат да се радват на малък увесeлителен
парк с люлки, влакчета и виенско колело. Има също работилници, в които най-малките се учат да правят свещи и
да пекат сладкиши. Децата са в центъра на вниманието
на 8-ми декември, когато над 2000 деца от местните
училища излизат на парад с ръчно изработени фенери през
града до замъка на Нюрнберг, където поставят на импровизирана сцена пиеса за коледната история. Базарът затваря врати на 24-ти декември.

Marvel vs. DC

Съревнованието
на две комиксови кино вселени
58

материал на Георги Беремов

Н

любопитно

е е нужно да си фен на класическите хартиени комикси, за да познаваш отлично двата гиганта в бранша – „Марвъл“ и „Ди Си Комикс“,
и техните необятни вселени от супергерои с всевъзможни суперсили и чудати имена. Съревнование межу двете компани винаги е
имало, има и ще продължава да има, а фен базата и на едната, и на
другата е безгранична и ревностно защитава любимеца си.
Въпреки че самите комиксите датират от края на 30-те години, популярността на двата бранда достигна пика си през последните две десетилетия,
главно заради киното, което пренесе битката от хартиените страници на
сребърния екран и увеличи набора от фенове и на „Марвъл“, и на „Ди Си“ в пъти.
Та кой вече на познава Батман, Спайдърмен, Супермен и Железният човек, благодарение на големия екран?

Вярвате или не, филмите, базирани
на герои на „Ди Си“ датират още от
50-те години на миналия век. 70-те и
80-те са отредени за популяризиране
на Супермен, а 90-те - основно на Батман. Новият милениум ни посрещна с
въвеждането на други герои, а именно
Жената-котка, Константин и В от „В
като вендета“. Тук е мястото да споменем и марчно-изкусната трилогия за
Батман на Кристофър Нолан, която
мнозина считат за революция в жанра.
„Супермен се завръща“ от 2006 г., както и „Уатчмен“ от 2009 г. и „Зеленият
фенер“ (2011) също са част от модерната ера на „Ди Си“, но, забележете,
никой от гореспоменатите не е официална част от тяхната кино вселена.
Кога стартира тя и какво съдържа, ще
разберете по-нататък в материала.
Сега се прехвърляме на „Марвъл" вълна...
По-съществените филми с „Марвъл“

герои започват да излизате през 90те години: „Капитан Америка“, „Фантастичната четворка“ и „Блейд“. От
2000-та година насам комиксовият
бранд работи с няколко филмови компании, които държат правата за определени персонажи. Всички филми от
поредицата „Х-Мен“, включително
тези за Върколака, както и „Дявол на
доброто“ (2003), „Електра“ (2005),
„Фантастичната четворка“ (2005)/
(2015) и „Дедпул“ (2016), са на „20th
Century Fox“. „Columbia Pictures” могат
да се похвалят с права за „Призрачният ездач“, както и за двете поредици
за Спайдърмен – трилогията на Сам
Райми с Тоби Магуайър и двата филма
на Марк Уеб с Андрю Гарфилд. „New
Line Cinema” дърпат конците на филмите „Блейд“, а Universal си имат
един-единствен – „Хълк“ (2003). Аналогично на „Ди Си“, никой от изброените

тук не влиза в тяхната кино вселена.
Част от нея са само филмите, продуцирани от „Дисни“ и издадени от
„Марвъл Студиос", а кои са те ще
уточним скоро. Говорейки за студиа,
ето още няколко факта за двата
бранда...
След като през септември 2009
„Уорнър Брадърс“ обявиха партньорството си с „Ди Си Комикс“ и създадоха
„Ди Си Ентъртейнмънт”, само три месеца по-късно „Уолт Дисни Къмпъни“
придоби „Марвъл Ентъртейнмънт“
срещи скромната сума от 4 милиарда
долара и даде старт на собствено

филмово студио в лицето на „Марвъл Студиос“. Тези
промени поставят основите на двете кино вселени,
които е време да разнищим сега...
Започваме с „Марвъл“. Те определено са по-подреденият и последователен комикс бранд. Просто защото имат концепция, която следват плътно. Освен
това тяхната вселена е доста по-комплексна и съдържаща по-богат и разнообразен набор от персонажи, и
от филмова гледна точка е разделена на фази. Първата стартира през 2008 г. с „Железният човек“ и
включва още „Невероятният Хълк“ (2008), „Железният
човек 2“ (2010), „Тор“ (2011), „Капитан Америка: Първият
отмъстител“ (2011) и „Отмъстителите“ (2012), който
събра заедно всички супергерои от предходните филми и представи няколко нови. Освен това се превърна
и в един от най-касовите филми на всички времена.
Истерията около него беше огромна. И с право.
„Железният човек 3“ постави началото на Фаза 2
през 2013 г., последван от продължението на Тор, „Светът на мрака“ (2013), както и това на Капитан Амери-

ка, „Завръщането на първия отмъстител“ (2014) или
познат още сред феновете като „Зимният войник“,
който продължава да се радва на голяма любов от
страна на поддръжниците на „Марвъл" и често е спелуван за най-силния филм, част от MCU. През същата
година режосьорът Джеймс Гън впечатли всички с
проекта си, представящ една изцяло нова група от
супергерои, непознати до този момент на киноманите, а именно „Спасителите на галактиката“, който
пожъна огромен успех и бе коронясан за „Маждузвездните войни“ на „Марвъл“. Още едно продължение е
част от Фаза 2 и то е „Отмъстителите: Ерата на
Ултрон“ – сикуъл с още по-голям бюджет от предшественика си, но далеч не толкова комплексен като
изпълнение. За десерт от „Марвъл Студиос“ оставиха
въвеждането на още един нов персонаж, а именно „Човекът-мравка“, който също бе посрещнат радушно
от публиката и критиката.
Фаза 3 е текущата такава. Тя стартира с третият филм от поредицата за Капитан Америка – „Войната на героите“ – една история за вътрешни конфликти и грандиозни битки, която също така въведе
и Спайдърмен, и Черната пантера във филмовата вселена на „Марвъл". С още един нов герой ни изненада
Фаза 3 и това бе „Доктор Стрейндж“, излязъл през същата година. През 2017 г. попълненията бяха „Пазителите на галактиката 2“, поредният reboot на Спайдърмен, вече част от MCU, а именно „Завръщане у дома“,
както и третият филм за Тор, „Рагнарок“, с който новозеландският режисьор Тайка Уайтити показа главния герой и „Марвъл" като цяло в една нова светлина
– балансирано комична и визуално иновативна – и
предизвика истински бум, който се отрази подобаващо и на приходите за филма.
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