В

ъв времена на всеобщ смут и несигурност вярваме,
че погледът към
бъдещето и стремежът към образоване ще ни помогнат по-бързо
да се върнем към нормалния ритъм на живот. Затова в следващите страници сме ви приготвили нова доза полезна
информация, която ще ви насочи
към правилния избор за вас или
вашите деца.
Разглеждаме две класически специалности в сферата на финансите и медиите, както и престижната магистърска степен по
бизнес администрация, по-позната като MBA. Какви са възможностите за изучаване на икономика в Австрия и медицина във
Великобритания ще откриете в
следващите страници. Не пропускайте и материала ни за екзотичната образователна дестинация Япония. За по-малките
представяме частните училища в
Испания.
Отново ви срещаме с вдъхновяващи личности и професионалисти в своята област. Не пропускайте интервюто с познатия ни от малкия екран Ники Кънчев и
актрисата Силвия Петкова, както и с хора с по-нестандартни призвания - инструктор по йога и българска шампионка по шах.

Приятно четене и бъдете здрави!!
Милена Узунова
редактор
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Предимството на
американската система е, че дава

свобода на студентите

интервю на Кристина Пенчева
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Таня Радкова
е на 21 години от град София. Средното си образование завършва в
Национална търговско-банкова гимназия, а в момента следва бакалавър
в The American University of Paris.

студентски живот

Защо избрахте да учите в чужбина и кое Ви накара да изберете Франция като образователна дестинация?

Най-важното
нещо, което
научих дотук, е
как да
прилагам
сухата теория в
практиката на
истинския свят

Винаги съм искала след завършването на средното си образование да
замина и да продължа обучението
си в чужбина и вярвам, че направих
правилния избор. Първоначално се
бях насочила към Великобритания,
но впоследствие избрах Франция,
защото исках да изляза от зоната
си на комфорт. Избрах Париж, защото винаги ми е било мечта да
завърша образованието си там.
Исках да замина, за да усъвършенствам френския си и да се запозная
отблизо с френската култура. Избрах The American University of Paris
(AUP), тъй като се различава от
останалите университети. Знаех,
че големите лекторни зали с 300
студенти не бяха това, което
търсих. Всеки клас в AUP се състои
от не повече от 20 човека. Професорите познават лично своите
студенти и комуникацията с тях е
много лесна. Всички преподаватели
са професионалисти и да се докос-

неш до опита и знанията им, е безценно. От друга страна, избрах
този университет, защото в него
има студенти от всяко кътче на
света. Завързването на такива запознанства и приятелства разширява кръгозора, като позволява да
се докоснеш до много чужди култури и традиции.

Разкажете ни малко повече за
вашия университет и специалност. Кое е най-важното нещо,
което научихте от образованието си дотук?

Главната ми специалност е Международна икономика, а подспециалността ми – Психология. Смея да
твърдя, че освен всички ценни знания, които придобих в двете сфери,
развих и усъвършенствах много полезни качества. Научих се на строга
дисциплина и ред, подобрих комуникационните си умения и станах
много отворена към нови запознанства и преживявания. Най-важното
нещо, което научих от образованието си дотук, е как да прилагам
сухата теория от учебниците в

Как АВО ми помогна
за обучението ми
в чужбина?

с подкрепата на

Атанас Атанасов Йонков

е студент първа година във Fontys University of Applied Sciences със
специалност Информационни технологии. Успехът му при кандидатстването и интеграцията в университета се дължи на добрата му подготовка и отличното взимане на сертификат по английски език с помощта на Езиков и изпитен център АВО-Бел.
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езиково обучение

Успешната подготовка

Започнах да уча английски език в
Езиков и изпитен център АВОБел в 9-и клас. Първоначално исках да взема само ниво B2 и да
спра с подготовката си. Всичко
мина перфектно и след точно
една година от записването се
явих на изпит. С помощта на АВО
взех FCE (B2) без проблем. След
това реших да взема същото
ниво и по френски, като за него
отделих още една година за подготовка – в 10-и клас. Лятото се
явих на изпит по френски език и
го взех успешно.
Същото лято бях започнал да
разглеждам университетите в
чужбина. Още от 9-и клас бях решил да уча в чужбина, но тогава се
чудех какво и къде да следвам. Лятото преди 11-и клас вече се бях
насочил към специалности Компютърни науки в Нидерландия.
Основното предизвикателство
обаче беше, че всичките университети там имат изискване по английски език за ниво С1, което аз
дотогава нямах. Единственото,
което можех да направя, беше да се
обърна отново към АВО за помощ.

Кандидатстването

Записах интензивния курс за
ниво САЕ (С1) в началото на учебната година. Благодарен съм за
качествените учебници, структурирания и организирания начин на преподаване, доброто
планиране на учебните часове.
През февруари се явих на изпит,
на който се представих успешно
и получих сертификат. Бях „спасен“ от АВО и от техния професионален учителски колектив.
Вече имах всички документи,
които се изискват, за да кандидатствам във Fontys University of
Applied Sciences, на който се
спрях. Още през ноември подадох
документите си и ме приеха условно, защото се чакаше финалния резултат от матурата и
дипломата ми. С помощта на
АВО отделих целия 12-и клас
върху подготовката за матура и
представянето ми беше наистина отлично.

Студентски живот

Септември месец заминах за
Нидерландия, където бях приет
да уча информационни техноло-

гии в Айндховен – технологичната столица на страната и родното място на Филипс. Едно от
първите неща, които ми направиха впечатление е, че всички
тук говорят свободно английски.
Чувствах се много спокоен, че
съм част от тези хора и не изпитвах никакви затруднения
при комуникацията си. Смея да
твърдя, че до някаква степен
езиковата ми подготовка е много по-висока от тази на някои
от преподавателите ми. Вярвам, че това беше заради подготовката, която получих в АВО,
която засягаше много общокултурни теми със специфичния
терминологичен речник на академично ниво.
Искам да изкажа своето огромно
„Благодаря!“ на АВО за отдадеността на учителите през годините; за желанието, с което преподаваха всеки един урок; за това,
което изградиха в мен – увереност
и търпение. Според мен АВО предлага не само курсове по английски
език, но е и школа за характери.

