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Разумният
избор

П

рез първата половина на 90-те години на миналия
век в България се родиха съвсем малко деца. Помалко дори, отколкото по време на двете световни войни. Петнадесет-двадесет години по-късно демографският срив се отразява особено болезнено на образователната система. Випуските са толкова малобройни, че между училищата и университетите се води истинска битка за кандидати. Редом с това през последните години обучението в чужбина, и особено в Европа,
стана по-достъпно от всякога.
Всичко това поставя родените в началото на прехода
в привилегированата роля да избират от огромен брой
възможности за образование в страната и извън нея.
При толкова много оферти обаче взимането на правилно решение е изключително трудно, изисква време и
компетентен съвет.
Ето защо и тази пролет в „Капитал“ оставаме верни
на традицията да помагаме на читателите си да се ориентират в морето от предложения и да направят разумен избор на училище, университет или езиков център.
Правим това, като даваме възможно най-изчерпателна
информация за множество аспекти от пазара на образователни услуги в България и зад граница.
Тази година за пръв път представяме подробно възможностите за средно образование в чужбина и неговите специфики. Обръщаме специално внимание на новите процедури за присъждане на докторски степени и на
профилираното образование по спорт в нашата страна.
Желаещите да следват в Европа могат да се запознаят
с различните видове висши учебни заведения там. На
вече заминалите, които искат да се върнат и да продължат обучението си тук, обясняваме условията за прехвърляне в български вузове. В специалното приложение
на „Капитал“ и този път ще намерите най-пълния справочник на частните детски градини, училища и езикови центрове.
Ако сме ви полезни, значи сме се справили добре.

екипът
Редактор специални издания
Боряна Семкова-Вулова
Отговорен редактор
Екатерина Попова
Дизайн © Елена Дочева
Предпечат Нана Бурска
Реклама 02 4615 444,
reklama@economedia.bg
Мнения и коментари на адрес:
София 1000, ул. Иван Вазов 16
prilojenia@dnevnik.bg
или на тел. 02 4615 342

„Икономедиа“ АД няма отношение
към поднесената информация в
публикуваните в специалните
издания реклами. Отговорността
за съдържанието им е изцяло на
рекламодателите.
© „Икономедиа“ АД.
Всички права запазени.
Възпроизвеждането на цели или на
части от текстовете става след
изрично писмено разрешение на
„Икономедиа“ АД.
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На училище в
Как да изберем за детето си
интернат във Великобритания
или в друга европейска страна

Боряна ПЕНЕВА

Н

якога, не чак толкова отдавна, пансионни
училища имаше и в България. Такива бяха
например някои от елитните езикови
гимназии - спомнете си филма „Вчера“.
Там децата учеха и живееха на едно
място и общуваха само на чуждия език. След 1989 г.
този тип учебни заведения изчезнаха. Някои частни училища днес разполагат с общежития, но те са
само екстра, а не задължителен елемент и неразделна част от самата философия на обучението.
Извън България пансионната форма на обучение има доста по-здрави традиции. Днес, както и преди няколко столетия, интернатите във Великобритания, Швейцария, Германия, Австрия, Франция и други европейски страни възпитават бъдещите лидери в бизнеса и обществения живот.
През последните години все повече български семейства
решават да инвестират в средното образование на децата
си, като ги изпращат да учат и живеят в чужбина. Те вярват, че това ще им осигури достъп до най-добрите университети по света. Приемът в западни вузове може да стане
и с българска матура, но ранното адаптиране към чуждата академична среда определено помага.
Подобно решение, разбира се, предполага сериозен финансов ресурс. Той обаче далеч не е единственото условие
за постигане на крайната цел. Ето какво трябва да знаете,
ако искате детето ви да завърши средното си образование
в пансионно училище някъде по света.

Как се избира училище
в чужбина

Средните училища от пансионен тип в Европа, пък и в
САЩ, са толкова много, че незапознатият родител лесно
може да потъне в морето от информация. Само във Великобритания например т.нар. boаrding schools са над 600,
като някои от тях са само за момичета или за момчета, а
други са смесени. Има училища, където достъпът на чужденци е ограничен докъм десетина процента, а други (основно в Швейцария) са предимно международни - в тях съотношението между чужденци и местни деца е 9:1. Някои
от гимназиите са силно селективни, други имат по-свободен прием.
Изборът на училище не е лесно решение и със сигурност
не трябва да става спонтанно. Един от критериите може
да бъде успеваемостта на учениците. Тя се измерва с резултатите, които възпитаниците постигат на зрелостните
изпити и съответно с ранга на университетите, където са



Източници на информация
• Съвет на независимите училища
във Великобритания, www.isc.co.uk
• Консултантска къща за обучение в чужбина
„Дарби“, www.darbi.eu/
• „Едланта“, образование и специализация в
чужбина, http://edlanta.com/
• „Интеграл“, езикови курсове и образование в
чужбина, www.integral.bg
• „Меридиан 22“, езикови курсове и образование
в чужбина, www.meridian22-edu.com/
• „Скай лайнс“, агенция за образование в чужбина,
www.skylines-bg.com
приети. Тази информация обикновено е достъпна на сайтовете на училищата и се обновява редовно.
Според експертите обаче не е задължително на всяка
цена да се търси училище на върха на класациите. По-важното е да се подбере такова, което ще е подходящо за конкретното дете и което ще му позволи да се развие, вместо
да го потиска.
В този смисъл познаването на образователните системи
е от изключително значение. Пансионните училища найчесто предлагат английската система с т.нар. GCSE (първата степен на средното образование) и т.нар. А-Levels (виж
таблиците). Други варианти са швейцарската Matura, американската High School Diploma, френската Baccalauréat,
немската Abitur, испанската Selectividat, международната
IB (International Baccalaureate), която се предлага на английски, френски и/или испански. Възможна е и комбина-

Ваканционни
имоти
Средно
образование

чужбина
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Предпочитани дестинации
Най-предпочитаните дестинации са Великобритания, където пансионните училища имат
сериозни традиции, и Швейцария, където в
частните училища приемат предимно чужденци. Това прави адаптацията на децата по-лесна, но, от друга страна, възможността за досег
с местната култура намалява значително.
В Германия обучението в частните средни училища е много силно ориентирано към практиката, като в добавка на това често е повлияно от
различни философски тенденции.

©© Shutterstock

Във Франция и Белгия също има пансионни
училища. Там обаче масовото присъствие на
чужденци е рядкост и програмите обикновено
не са съобразени с присъствието на деца, които
нямат семейство наблизо.

Вие сте млади и амбициозни. Стремите се към успешен собствен бизнес или кариера в
областта на маркетинга и рекламата. Искате да получите модерно образование, европейска диплома и отлична професионална реализация. Направете вашия информиран
избор и станете част от нашата академична общност.

Колежът По мениджмънт, търговия и марКетинг - софия
Има 20 годишна история, класиран е в Топ 3 в националния рейтинг на висшите училища в
България, акредитирани в професионално направление „Икономика” за образователна степен
„професионален бакалавър”, удостоен със златен печат.

Колежът По мениджмънт, търговия и марКетинг - софия
осигурява европейска диплома и образование, базирано на най-добрите практики и програми,
обучение по „Еразъм” в елитни бизнес университети в чужбина. В рамките на специалността
Маркетинг студентите могат да придобият специализация по импорт-експорт, борси и борсова
търговия, бизнес маркетинг, мениджмънт, бранд мениджмънт, управление на проекти и др.

Колежът По мениджмънт, търговия и марКетинг - софия
предлага гъвкави форми на обучение, насочени към възможностите и потребностите на
всеки кандидат-студент - редовно и задочно обучение, както и алтернативни форми за работещи
хора.

Колежът По мениджмънт, търговия и марКетинг - софия
Гарантира пълна реализация на дипломираните студенти с високи доходи във водещи наши и
чужди компании.
ПолеЗна информаЦия За
Кандидат-стУденти
Приемни изпити:
• Тест за пригодност към професията
• Тест по английски език за определяне на ниво
• Мотивационно интервю

изпитни дати:
Първа сесия - 28.05.2011 г.
втора сесия - 30.08.2011 г.

документи за кандидатстване:
• Молба по образец
• Копие на диплома за завършено
образование
• Копие на акт за раждане
• 2 бр. снимки

За въпроси и справки:
информаЦионен Център
на Колежа По мт&м
София, бул. „Цар Борис III” №126
тел.: 02/9555 363; 0889 869 400
e-mail: info@mtmcollege.bg,
mtm_college@hotmail.com
web: www.mtmcollege.org
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ция между тези системи. Когато избирате подходящата за
вас обаче, не се доверявайте на привидностите.
Английските А-Levels например предлагат обучение по
три или четири предмета в рамките на две години. Това
изглежда малко и лесно. В действителност обаче не е така,
тъй като изпитите, които децата полагат през тези две години, предполагат доста задълбочени познания и сериозен интерес. Резултатите пък са вход за университетите
на Острова. „Кембридж“ и „Оксфорд“ например вече изискват най-високите оценки (А*), или с други думи, над 90%
успех на тестовете. IB системата е с шест или седем изпита, но те са далеч по-леки. Затова тази програма е по-подходяща за ученици, които имат по-широки интереси и още
не са избрали своята бъдеща специалност.
Другите не по-малко важни критерии, които би трябвало да окажат влияние върху избора на средно училище зад
граница, са свързани с възможностите и потенциала на детето, както и с неговата възраст.
Великобритания се опитва да улесни избора на родителите. С тази цел Съветът на независимите училища
(Independent Schools Council www.isc.co.uk/.) е създал електронна търсачка, която включва още критерии, свързани
с местоположението на училището, неговия вид (смесено
или мъжко/девическо), преподаваните предмети, включените извънкласни и спортни дейности, видовете изпити и
дипломи, възможностите за стипендии и др.

Най-подходящата възраст

Обучението в пансионно училище може да започне на 7-годишна възраст и да продължи до 16-17 години, когато се
подготвя влизането в университет.
Приемът в британските средни училища може да стане
на следните възрасти, като най-подходящите са отбеляза-

ни със звездичка:
n на 11 или 12 години, след завършен 6 клас в България
- за година 7 в английските пансионни училища (виж
таблицата)
n на 13 или 14* години, след завършен 7 клас в България
- за година 9, когато учениците започват подготовка за
двегодишната GCSE програма
n на 14 или 15* години, след завършен 8 клас в България
- за година 10 (форма V), когато стартира двегодишната
програма GCSE
n на 16 или 17* години, след завършен 10 клас в България
- за 12 година (форма VІ), когато стартира двегодишната
програма на А-Levels.

Приемът в програмата
International Baccalaureate

Учениците от България могат да се прехвърлят след завършен 9 или 10 клас (виж таблицата). Обучението в програмата обикновено е двегодишно, но повечето училища
предлагат възможност за записване в подготвителна година (Pre-IB). През тези няколко допълнителни месеца детето се адаптира към средата, езика и академичните изисквания, без да му са налага да се явява на изпити. Кандидатите, които избират да заминат направо за последните
две години, трябва да имат отлични познания по езика и
високи резултати по отделните предмети.
Данните показват, че повечето българчета се записват в
пансионни училища в последните две години на гимназията. Заминаването в по-ранна възраст е тежко от психологическа гледна точка. Според експертите то обаче има и
немалко предимства. Едно от тях е, че на 11-12 години децата са по-любознателни и отворени за новото, т.е. очаква
се да се възползват максимално от възможностите за до-

 средното образование във Великобритания

ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ, СРЕДНО И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

Шансът, който заслужаваш!

Възраст

Образователна програма

11-14*

7-9 клас

Senior School

14-15*-16

10 -11 клас

Подготовка и явяване на изпитите GCSE
(General Certificate of Secondary Education)

16-17*-18

12-13 клас

Подготовка и явяване на изпитите AS Level
(Стандартно напреднало ниво)
A Level (напреднало ниво)

* подходящи години за включване на чужденци към средното образование

 International Baccalaureat
Възраст

Образователна програма (само в частни училища)

15-16

10 клас

(15) 16-17

11 клас

17-18 (19)

12 клас

Pre-IB – подготвителна година за IB
Гимназия Подготовка и явяване
на изпити за IB диплома

 Преходни програми за чужденци
Възраст Образователна програма

Офис София: Офис Бургас:
ул. Фритьоф Нансен 47, ет. 1, ап. 4 Сити Център „Триа”, ет. 3, офис 8
тел. (02) 986 4001, 0889 086 089 тел. (056) 530 800; 0884 608 419

w w w.edlanta.com

15-16

I-GCSE

Едногодишна програма за преход към А-нивата
в училищата с International Study center

17-18

А Level

Прием в международни частни училища

18-19

Foundation year Подготвителна година за прием в университети
Източник: „Интеграл“

Ваканционни
имоти
Средно
образование


Цени и финансиране
Цените в британските пансионни училища се
движат между 15 и 30 хил. паунда годишно. В
другите страни таксите са горе-долу същите,
само че в евро. Сумите включват обучението,
храненето и настаняването на детето в
базата на училището. Понякога се изискват
допълнителни средства за извънкласни дейности и/или униформи. Родителите трябва
да предвидят и такса за кандидатстване от
около 100 паунда до няколкостотин евро, която
не се връща, както и депозит от около 1000
паунда, който се възстановява при напускане на
училището.
От финансова гледна точка най-достъпни са
училищата в Испания, където обучението за
една година излиза около 15 хил. евро, както и в
Ирландия, където частните училища ползват
дотации от държавата.
пълнителни занимания в училището. Участието в спортни групи или такива по интереси пък от своя страна спомага за приобщаването към средата. Обратно, заминаващите тинейджъри са с вече изградени характери и интереси, имат утвърдена представа за себе си, наложена от
връстниците и/или други фактори, което често им пречи
да се впишат в новите условия и затрудняват адаптацията
им. Освен това изпращането на деца в пубертета в чужда
за тях обстановка, пълна с други също така трудни за управление тийнейджъри, само по себе си е рисков фактор.
Това е една от причините, поради които британското правителство поставя допълнително изискване за прием на
чужди ученици в местните училища, а именно посочването на настойник.

Етапите по пътя

Процесът на кандидатстване за средно училище в чужбина може да продължи от една до три и дори повече години. Всичко зависи от учебното заведение и от изискванията, които са поставили дете и родители. Затова е много важно решението да бъде добре обмислено и подготовката
да започне навреме. Особено ако имате амбиция за елитно училище, където местата се пазят до три-четири години предварително. Ето и етапите, през които задължително ще минете.
Езиковата подготовка. На първо място естествено детето трябва да владее чуждия език на много добро ниво. Това не означава само готовност за чисто битова
комуникация - то ще учи на английски (или съответно на
друг чужд език) всичко от математика до история и изкуства, следователно трябва да познава куп специфични термини. Затова е необходимо поне едно предварително потапяне в езиковата среда. А още по-добре - две или три езикови ваканции, особено ако детето е по-малко. Има пансионни училища, които срещу допълнително заплащане предвиждат езикови занимания за чужденци преди и по време
на целия курс на обучение.

1.

2.

Приемните изпити. Плащането на таксата само по
себе си не гарантира вход в нито едно училище. Детето трябва да има необходимото ниво на академични познания, които ще му позволят да положи успешно приемните изпити (английски и математика плюс още един предмет). Тези знания могат да се усвоят и в рамките на т.нар.

подготвителна година, която се предлага както от пансионните училища, така и от институции, създадени специално за тази цел. Там се работи както по езика, така и по отделните предмети в малки групи, което позвоалява строго
индивидуално отношение. От друга страна, подготвителните училища допринасят за изграждането на навици за
самостоятелност и учат децата да живеят далече от родителската грижа.

3.

Ниво на самостоятелност. Психологическата подготовка и мотивацията на детето също са изключително
важни и на практика предопределят успеха на начинанието. Добра идея е бъдещият ученик и родителите му поне
веднъж да посетят училището предварително. Има учебни заведения, които предлагат възможност за няколко седмици престой през лятото, за да може младият човек да
свикне с обстановката. Много е важно детето да има изградени основни навици още преди да замине. Например да
става само сутрин, да се грижи за дрехите си, да подрежда чантата си, да знае как да пусне пералнята и други битови неща.

4.

Кандидатстването. Същинското кандидатстване
също включва няколко етапа - от подаване на документи, през полагане на приемни изпити (в България или
на място) до евентуално интервю с комисия. Накрая се
пристъпва към заплащане на таксите (виж карето „Цени
и финансиране“) и записване.
Това обаче не е краят, а само началото на един дълъг и
невинаги лесен път, за който родители и деца трябва да са
мотивирани и много добре подготвени. n
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Ваканционни
имоти
Средно образование

Отвъд прага
Особеностите на училищата-пансиони
етето ви е прието в
пансионно училище някъде в Европа или дори
в САЩ. Трябва да сте
подготвени, че сблъсъците с непознатото тепърва
предстоят. Ето някои от тях:

1.

Правилата. Детето трябва да
може да спазва правила. Дисциплината е доста стриктна - учениците имат дневна програма (виж карето „Дневна програма“), която предвижда точни часове за ставане, учене, забавления и лягане. В 22 ч. лампите угасват и това не може да се оспорва. Опитът на експертите показва, че българчетата понякога трудно се вписват в подобна среда. „Някои от тях смятат, че като си плащат,
могат да правят каквото си поискат.
Но правилата са си правила и те важат за всички“, споделя управителката на консултантска къща „Дарби“
Бистра Илиева. Добрата новина е, че
за кратко време децата свикват на режим и ред.
Целите. Всеки ученик в подобно училище има личностен план
за развитие. Той се изготвя с помощта
на индивидуален наставник и включва целите, които детето трябва да постигне през годината - в личностен
и академичен план, както и начините, които ще му помогнат да направи
това. Изпълнението на плана се следи стриктно на редовни срещи между
детето и неговия ментор.
Настойниците. Във Великобритания всеки чуждестранен ученик под 18 години трябва да има настойник за времето на обучението.
Той посещава родителски срещи, посреща и изпраща детето на летището,
грижи се за ученика по време на дългите уикенди. Ролята на настойник
може да изпълнява роднина или приятел на семейството, който живее във
Великобритания. При липса на такава възможност агенции към училищата помагат за подбор на подходящо семейство.
Комуникацията. Училището редовно предоставя обратна връзка на родителите и настойниците за
това, което се случва с детето. Докладите за развитието му се изпращат
по имейл или по пощата. В тях преподавателят отбелязва постигнатото и дава препоръки, като много рядко набляга на негативното. Това оба-

2.

3.

4.

©© Shutterstock

За пансионно училище са необходими отлични познания
по езика, много добър успех,
препоръки от преподаватели и успешно издържани
приемни изпити.
че често представлява „комуникационен препъникамък“ за българите. „Те
четат докладите, в които пише какво
е постигнато и какво трябва да бъде
развито, и не могат да разберат какъв
е проблемът и какво въобще им се
казва. Това е така, защото в България
сме свикнали да получаваме негативна обратна връзка и когато тя липсва,
а на нейно място има само препоръка, нещата остават неясни“, обяснява
културните различия управителката
на „Интеграл“ Ирина Христова. Затова е много важно „езикът“ на посланията да се уеднакви или поне да има
просветен „преводач“.
Оценките. Текущите оценки в
пансионните училища отразяват както знанията, така и положените усилия. Оценката за усилие е много важна, защото показва отношението на детето, както и неговия интерес и активност по конкретния учебен предмет. Тя е важен индикатор когато оценката за усилие пада, това
със сигурност означава, че е налице
проблем и трябва да се взимат мерки.
Друг плюс е, че годишното оценяване
не зависи от преподавателите в самото училище, а от комисии извън учебните заведения, които гарантират неговото качество и обективност. n

5.



Дневна програма
07.00

Събуждане

07.15-07.45	Измиване, обличане, подреждане на
стаята
07.45-08.15

Закуска

08.30	Начало
на учебния ден
09.00-11.00	Блок от три
учебни часа
11.00-11.25

Почивка

11.25-12.45	Блок от два учебни часа
12.45-13.30

Обяд

13.45-15.40	Понеделник, вторник и петък: блок
от три учебни
часа
Вторник, сряда и събота: игри
16.00-18.00	Игри, артистични
и музикални занимания, занимания
по интереси
18.00-19.00

Вечеря

19.00-21.00

Самоподготовка

21.00-22.00

Подготовка за сън
Източник: „Дарби“

Вашата защитена територия за
успешно обучение, духовно развитие
и индивидуално възпитание
Уникална база
• 15 дка паркова площ - истински оазис в забързания град
• Обособени игрища за тенис на корт, футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон, стрелба
с лък, стена за катерене
• Три напълно оборудвани детски площадки
• Летен плувен басейн със зона за плаж /мини шезлонги, чадъри, соларен душ и детски
химически тоалетни
• 24 часа охрана и видео наблюдение
О
Н
В
площадка
по безопасност и култура на движението
ЧЦДГ
Е •• Изградена
НО
и ясла
Просторни функционални
стаи и специализирани кабинети по география и история,
ОС ЛИЩ
биология, химия и физика, компютъриен кабинет, езикова лаборатория, музикалноИ
БЕНР
Е
УЧ
театрален кабинет и читалня, кабинет по изобразително изкуство и трудово обучение
Ч
У
• Ателие по керамика, оборудвано с пещ
НТЪ
Е
ЧОУ
Ц
• Модерен физкултурен салон и спортна зала със стена за катерене
• Сензорен кабинет за индивидуални занимания
• Медицински кабинет с изолатор
• Специализиран логопедичен кабинет за деца с нарушения в говора и слуха
• Кабинет за ранно чуждоезиково обучение
Здравословно хранене и собствена кухня с разработена система по НАССР,
съобразена с възрастта за Детска ясла, градина и училище
• Уютна столова с огнище
Екип от високо квалифицирани професионалисти с доказана успеваемост и
нестихващ ентусиазъм
Собствен транспорт – надежден, от ръка в ръка и до най-отдалеченото кътче
Функциониращ Център за подкрепа, обучение и интеграция на деца със специални
образователни потребности
• Ресурсен учител,
ЧЦДГ
ЧЦДГлогопед и психолог
и яслаМалки групи
и ясла
и класове
Учебна програма, утвърдена от МОМН, тясна връзка между отделните дисциплини
ЧЦДГ
ИновативниЧЦДГ
методи за пробуждане на детския и ученически потенциал
и ясла
и ясла
• Авторски програми
по „Граматика на фантазията”, „Училище за родители”, RYE ЧОУ
ЧОУ
методика
за обучение
чрез йога и „Учене чрез правене”
ЧЦДГ
и ясла
• Ранно чуждоезиково
обучение и втори чужд език, практика в чуждоезикова среда
ЧЦДГ
и ясла
• Разнообразни
авангардни арт-терапии
ЧОУ
ЧОУ
• Организирано
голямо междучасие и свободни игри
А
К
Подготвителни
ЧЦДГгрупи по програма, утвърдена от МОМН
ЕТСИНА
ЧОУзанималия
Д
и ясла
Езикова
за
ученици
1.
4.
клас
ЧЦДГ
ЧОУ на
и ясла
АД
• Подготовка
уроците и допълнителни упражнения върху учебния материал
Р
ЧЦДГ
Г
и ясла
• Индивидуални
занимания
Специализирани курсове за 5., 6. и 7. клас
ЧОУ за матура и кандидатстудентски курсове
Подготовка
ЧОУ
Чуждоезиково
обучение
ЧОУ
Учебен
център „Джани РоДари” е лицензиран за подготовка и провеждане на изпити
по английски ЧЦДГ
език в 12 нива към “Trinity College”, London
ясла
Система наиЧЦДГ
отворените
врати „Обучавайте се с нас”
и яславаканционни занимания и традиционните СИНИ, БЕЛИ, ЗЕЛЕНИ
Целогодишни
УЧИЛИЩА, образователни екскурзии
Спорт: плуване,
София 1547
ЧЦДГ източни бойни изкуства, йога, тенис, волейбол, баскетбол, футбол,
ЧОУколоездене,
и ясла
бадминтон,
ръгби, фехтовка, самоотбрана, билярд, аеробика, пилатес,
ул. „Гео Милев” 158,
ЧЦДГ
А
ЧОУ
и ясла
ВТУ „Т. Каблешков”- Корпус 4 и 6
пейнтбол,
катерене
ЧЦДГ
ЯСЛ
ясла
тел.: 970 94 90
Клубове поиЧЦДГ
интереси
тел./факс: 970 93 63
и ясла
• Изобразително
изкуство: рисуване, моделиране, керамика, скулптура, икебана, колаж,
Училище: 0896 769 243
оригами,ЧОУ
стъклопис
ЧЦДГ
Детска ясла: 0896ЧЦДГ
769 238
ЧОУ и ясла ракетомоделизъм и лего-клуб
• Корабомоделизъм,
ЧЦДГ
и ясла
Детска градина: 0896
769 239
ЧОУ
и ясла
• Клуб на
шахматиста
Учебен център: 873 40 47;
ЧОУ
• Театрално изкуство
ЧЦДГ - японски театър на маските и театър на приказките
0896 769 240
• Риторика и ясла
ЧОУ
djanirodari@abv.bg
• Клуб на
музиканта: флейта, китара, пиано и ударни инструменти, солово и хорово
ЧОУ
www.djanirodari.org
пеене ЧОУ ЧЦДГ
и ясла- групи за народни, модерни, салонни и латино танци, класически и
• Школа по танци
модеренЧОУ
балет
• Клуб „Етикет”
• Клуб „Аз работя в градината”
ЧЦДГ
ЧОУ
и ясла
• Клуб „Приятели
на Изтока”
ЧЦДГ
и ясла

ЧОУ

Професионализъм, духовност
и стремеж към успех!

ЧОУ
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Ваканционни
имоти
Доброволчество

Една добра година
Как да превърнете паузата между средното и
висшето образование в нещо повече от губене на време
Лора ФИЛЕВА

„Ако искаме нашите
надежди за изграждането
на един по-добър и посигурен свят да са нещо
повече от просто желание,
повече от всякога ще
имаме нужда от работата
на доброволци.“
Кофи Анан,
бивш генерален секретар на ООН
Доброволец навън

В

европейските държави и особено в
САЩ повечето младежи не постъпват
в университет веднага след като
завършат средното училище. Обикновено те правят пауза от една година,
през която пътуват и опознават света.
Напоследък все по-масово тези пътешествия се съчетават
с доброволческа дейност. Така, освен че виждат нови места, запознават се с нови хора и усъвършенстват знанията си по чужди езици, младите хора възприемат и развиват нови етични ценности. Според изследване на „Евробарометър“ от май м.г. трима от всеки десет европейски
граждани искат да помагат безвъзмездно на други хора
в нужда.
В България подобна практика не е широко разпространена, но възможности за включване в такива проекти има.
От януари 2011 г. насам те се подкрепят особено силно от
Европейската комисия (ЕК), която обяви 2011 г. за година
на доброволчеството. От 2000 г. в Европа тази дейност е регламентирана и в специален нормативен документ - Европейска конвенция за насърчаване на транснационалната дългосрочна доброволческа служба за младежи. В
него освен всичко друго се определя продължителността
на безвъзмездната работа - минимум три и максимум 12
месеца.

Българите, които искат да заминат като
доброволци в чужбина, могат да се свържат с Европейската доброволческа служба (European Voluntary Service - EVS) или
с Националния център „Европейски младежки програми и инициативи“, който
я представлява в България. Кандидатът
трябва да избере проект (вече има и извън Европа) и да подаде документи. Финансирането от ЕК покрива разходите за
път, застраховка, жилище, храна, обуче©© Shutterstock
ние и джобни пари в зависимост от страната. Единственото условие към желаещите
е да са под 30-годишни.
В указанията на службата има предупреждение, че доброволчеството „не е ваканция, възможност да се отър
веш от проблемите вкъщи или да правиш каквото си искаш“. Доброволецът преминава през специални обучения
в началото и в средата на престоя, а участието му в проекта завършва със среща за оценка. От него се изисква да
се съобразява със своите супервайзър и ментор, да изпълнява определените му
работни ангажименти, да
информира посрещащата
организация за пътуванията си и да се грижи добре за
жилището си.
За да станете доброволец, трябва да сключите споразумение с изпращащата организация (която организира заминаването ви и кандидатства за финансиране пред ЕК)
и с посрещащата организация. EVS работи със система от
одобрени „изпращащи oрганизации“, които са отговорни
за подбора, подготовката, изпращането и поддържането
на контакт с доброволците. Списък с тях за всяка страна
може да се намери чрез търсачката в сайта на програмата
„Младежта в действие“ (виж „Полезни връзки“). Изпращащите организации действат по различен начин и имат различни възможности за изпращане на доброволци. Някои

Европейската комисия обяви 2011 г.
за година на
доброволчеството.

Ваканционни
имоти
Доброволчество
работят само с установени вече партньори, докато други
са по-гъвкави и търсят такива в общата база данни с посрещащи организации.
Темите на проектите, по които може да се кандидатства,
са доста разнообразни – екология и опазване на околната
среда, социални дейности, спортни занимания, опазване
на историческото и културното наследство, организиране
на фестивали.
При повечето доброволци водеща не е дестинацията, а
темата на проекта. „В крайна сметка много по-добре е да
„работиш“ по проект, който ти харесва, който те обогатява, на който си полезен, отколкото да бъдеш някъде просто заради мястото и на практика да изгубиш една година“,
смята Снежина Козарева, координатор младежки проекти
към Сдружението за доброволчески труд „Си Ви Ес - България“. Това е една от организациите, акредитирани да работят по проекти на Европейската доброволческа служба.
„За някои доброволци опитът, който могат да придобият, работейки по проект в Западна Европа, е от водещо значение при избора. Балканските страни пък са предпочитани от младежи, които търсят приключението. Интерес
има и към държави извън Европа – Африка и Южна Америка, където новата култура и сблъсъкът с различния начин на живот са най-примамливи“, разказа Козарева.
В рамките на мрежата на Service Civil International, чийто клон за страната също е „Си Ви Ес – България“, има
много дългосрочни и краткосрочни проекти, които са с
друг вид финансиране. Такива са доброволческите лагери, които продължават между 2 и 4 седмици. Проектите се
делят на няколко категории. Най-популярните са: физическа работа - строителство, садене на растения и реставрация (най-често това са лагерите с еконасоченост); социална работа – занимания с деца или възрастни с увреждания; работа, свързана с обучение.

Съпричастност

3

от всеки 10 европейски граждани искат да помагат безвъзмездно на други хора в нужда,
сочи изследване на „Евробарометър“ от май
2010 г.



Полезни връзки
• European Voluntary Service - ec.europa.eu/youth/
youth-in-action-programme/doc82_en.htm
• Национален център „Европейски младежки
програми и инициативи“ - www.youthbg.info/
bg/youth_in_action/2/
• АНОЕИ - България - www.informiram.eu/aneei.
org/index.html
• EVS: Доброволец в чужбина - www.
volunteerabroad.com/search/volunteer-abroad-1
• EVS: Съдействие за доброволческата служба в
България - www.vfp.org/directory/BulCvsInfo.htm
• Алианс на организациите по EVS - www.alliancenetwork.eu/
• Service Civil International - www.sciint.org/
• Граждански доброволчески услуги – България www.cvs-bg.org/
• Търсачка на програмата „Младежта в действие“ - ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm

Всеки може сам да потърси проект в търсачката на сайта на Си Ви Ес. В нея определяте сами времето, през което искате да пътувате. Обикновено работата по кандидатстването започва в началото на всяка година и приключва през май. Този труд не се заплаща, но се поемат настаняването и храната. Всяка седмица имате и по два свободни дни.
Козарева съветва бъдещите доброволци да забравят стереотипите и предразсъдъците си, защото те биха им пречили изключително много. „Доброволецът трябва да е отворен към новата култура, която ще открие. Важно е младежите да са много внимателни при избора си на проект,
по който да полагат доброволчески труд, за да бъдат максимално удовлетворени от преживяването“, добавя тя.

На добра воля в България

Има няколко възможности и за доброволчество в страната чрез Българския червен кръст. Освен това преди четири години организацията „Стъпка за България“ започна
да привлича доброволци от чужбина, които да помагат на
сираци у нас. Първоначално проектът беше само за лятото, но вече е целогодишен и в него могат да се включат и
българи. „Програмата цели да подготви деца без родители от 14 до 18 години за самостоятелен живот“, каза пред
„Дневник“ Елена Фурнаджиева от организацията. Има
четири модула. Първият е свързан с развиване на психологически и комуникативни умения. Вторият - с човешките права и дискриминацията, „защото много често децата сираци попадат в такива ситуации и трябва да се
научат как могат да им се противостоят и какви са техните права“. Третият модул е здравен, а четвъртият - предприемачески, икономически и за социални умения. Програмата в момента действа в три града - София, Берковица и Пловдив. n
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Университет ≠ колеж ≠
Различните видове висши училища в ЕС предлагат
различни образователни степени и условия за следване
Екатерина ПОПОВА, Боряна ПЕНЕВА, Ангелина ГЕНОВА

К

огато планирате следването си в
чужбина, ще се изправите пред много
въпроси. Един от тях със сигурност
ще е: „В какво висше училище да
кандидатствам?“ Не се заблуждавайте - отговорът не е никак прост.
В Европа например има поне четири вида вузове, които се
различават помежду си по присъжданите образователни
степени, начина на преподаване и условията за следване.
Отделно от това има специфики и по държави. Този текст
ще ви помогне да се ориентирате по-лесно в системите за
висше образование в предпочитаните от българските студенти европейски държави.

ГЕРМАНИЯ
Допреди няколко години в Германия кандидат-студентите избираха лесно: който искаше теоретична подготовка,
отиваше в университет; който предпочиташе практическата работа, избираше Fachhochschule (FH), което може
да се преведе условно като професионални висши училища. Разделението по този критерий обаче вече не е валидно. Повечето очевидни различия между двата типа вузове
междувременно изчезнаха. Много Fachhochschulen например се отказват от представката Fach и се наричат само
висши училища или университети по приложни науки
(Universität der аngewandten Wissenschaften).
С малки изключения двата типа висши училища дават
едни и същи степени. Предлаганите специалности също
си приличат - университетите все по-често предлагат практически ориентирани специалности.
В последните години образователните структури в
Германия се опитват да се профилират на съдържателен принцип. Едни
от тях залагат на грижата за студента, други - на интензивни базови изследвания, а трета група - на тесните
връзки с работодатели в региона. Ето
защо разделителната линия вече минава не толкова между университети
и Fachhochschulen, колкото между вузовете от един и същ тип, но по посочените по-горе критерии. Така че при избора на висше учебно заведение кандидат-студентите не бива да изключват априори нито една
от двете категории висши училища.
Въпреки всички тенденции на сближаване все пак някои разлики остават. Например само университетите имат
право да присъждат образователната степен доктор. Освен това формално бакалавърските степени на двата типа
висши училища са с еднаква тежест, но с бакалавърска
степен от Fachhochschule не е възможно автоматично записване в магистърска програма на университет. Това
става само след като съответният университет специално
признае оценките на кандидатите от FH, а това все още се
случва рядко.

©© Shutterstock

Така че, който се стреми към академична кариера, трябва да избере университет още в началото на следването
си. За някои професии пък изобщо няма друга възможност
- лекари, юристи и учители например не се обучават във
Fachhochschulen. При тях следването завършва с държавен изпит, с какъвто обикновено завършват само специалности в университетите.

Специалисти и генералисти

В една друга сфера обаче Fachhochschulen са по-добри: те
реагират сравнително бързо на потребностите на пазара
на труда и създават нови специалности. Така например
във Fachhochschule няма да намерите специалност „Право“, но пък има „Стопанско право“. Абсолвентите не могат да работят като адвокати, обаче в частния
бизнес са свързващото звено между
икономистите и юристите.
Докато университетите традиционно избират по-базови специалности и предлагат например „Машиностроене“, Fachhochschulen залагат повече на специализация или на комбинация от няколко научни дисциплини. Специалността „Възобновяеми енергийни източници“ например е смесица от електротехника и машиностроене, към която са добавени екологични и икономически курсове. Завършилите тази специалност са готови веднага да започнат практическа работа в енергийни компании, докато колегите им от традиционните университетски специалности първо трябва „да
влязат в час“.
Затова пък генералистите, обучени в университет, полесно се приспособяват към различни професионални сфери. Те не са принудени да се ограничават само върху един
определен бранш и имат много по-големи възможности за
реализация на трудовия пазар.

В ЕС само университетите
имат правото да
присъждат образователна
степен доктор.
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академия ≠ институт
Важен фактор, по който би трябвало да се ориентират
кандидат-студентите, е грижата за тях (менторството).
Особено в големи университети студентите често се оплакват, че се чувстват изгубени в анонимната маса. Повечето Fachhochschulen са значително по-компактни и печелят по точки по отношение на грижата за своите възпитаници. Там често
преподавателите познават студентите си дори по имена. По-малките университети усещат, че в това е шансът
им да привлекат студенти, и се мъчат да настигнат Fachhochschulen в
тази насока, като предлагат семинари за начинаещи, грижат се по-добре
за първокурсниците, а преподавателите намират време за лични разговори. Най-вече университетите в Източна Германия се рeкламират по този начин - там броят на кандидатите е по-малък, атмосферата е
по-уютна и приятелска.

Сътрудничество с работодатели от региона, стажантски програми и редовни събирания с цел запознаване с
мениджъри „Човешки ресурси“ винаги са били специалитет на Fachhochschulen. По принцип този тип висши училища са по-силно локално ориентирани от университетите. Така че, ако някой иска да работи в конкретен регион, следването
във Fachhochschule в близост е добро
начало.
Тази географска обвързаност се
отразява и върху съдържанието на
предлаганите специалности. Докато в университетите все още се набляга на базовите изследвания, във
Fachhochschulen се концентрират
върху изследователски проблеми, възникнали в професионалната практика. Ако искате да се занимавате с физика
на твърдото тяло например, трябва да отидете в университет. Ако обаче искате да разработите скоростна кутия

В Швеция съществуват
две магистърски степени
в зависимост от
продължителността на
следването.
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за нов модел автомобил, изберете Fachhochschule. Макар
че и тук границата е обтекаема, защото междувременно
много университети установяват подобни сътрудничества с компании, посредничат при намирането на стажантски места и помагат при търсенето на работа.
На пазара на труда шансовете на абсолвентите на двата типа училища са сходни. Все пак по традиция випуск
ниците на университети по-лесно стигат до ръководни позиции. В заплатите също има различия: по данни от 2009
г. инженери с диплома от Fachhochschule печелят средно
малко над 4100 евро на месец бруто, техните колеги от университетите - малко над 4400 евро.
Такива разлики е имало винаги. Сега те започват да изчезват, но сравнително бавно. Доказателство в това отношение е държавната администрация: преди абсолвентите на Fachhochschulen са били слагани в по-ниска група в
служебната йерархия. С въвеждането на степените бакалавър и магистър това постепенно се преодолява. Все пак
до окончателното изравняване на отношението към двата
типа дипломи ще мине още известно време.

Дуално и задочно следване

Ако искате да следвате и едновременно с това да опознаете практически бъдещата си професия, верният избор е дуалното следване в Германия. Студентите се обучават, като работят в конкретна компания и едновременно с това следват. Фазите на теория и практика се съгласуват помежду си - студентите могат веднага да прилагат
на практика това, което са научили. Най-известните образователни институции, които предлагат дуално обучение,
са т.нар. професионални академии (Berufsakademien). От
известно време в провинция Баден-Вюртемберг те се наричат дуални висши училища и имат същия статут като
Fachhochschulen.
С професионални академии работят най-различни компании - от средни фирми до глобални играчи като „Даймлер“, „Бош“ и „Сименс“. Предимството - освен че студентите получават заплата, е, че обучението е директно свър-

зано с практиката. Освен с теоретичните основи на специалността си по време на тригодишното следване младежите се запознават из основи с компанията, в която работят,
и имат добри шансове да получат постоянно работно място там. Обратната страна на тази сигурност е, че студентите са по-малко гъвкави и им е по-трудно да сменят сферата си на дейност или бранша, отколкото техните колеги с
университетска диплома.
Друга алтернатива е задочното следване. Най-известният задочен университет в Германия се намира в гр. Хаген
във Вестфалия. Освен този държавен университет има и
няколко частни образователни институции, които предлагат задочно следване. Все повече традиционни висши
училища също предлагат и задочни курсове. Концепцията е сходна при всички: студентите получават учебните
си материали по пощата и се подготвят сами - или на пълно работно време, или паралелно, работейки нещо друго.
Контактите с преподавателите се осъществяват по имейл,
изпитите обаче са присъствени и се провеждат в самия
ВУЗ или в образователни центрове, разпръснати из цялата страна.
Тази форма на следване, от една страна, предлага много
гъвкавост, защото студентите могат да учат, когато и където искат. От друга страна, тя изисква голяма степен на
самодисциплина, защото почти не се предвиждат занятия,
които изискват лично присъствие.

АВСТРИЯ
Системата на висшето образование в Австрия е сходна с
тази в Германия. Тя включва държавни и частни университети, институти (Fachhochschulen), които са най-често
частни, имат държавна акредитация и ползват държавна
субсидия или средства на неправителствения сектор. Отделни категории са държавните и частни педагогически
вузове и философско-теологическите висши училища, издържани от католическата църква.
Извън традиционното университетско образование съ-
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ществуват също академии за акушерки, медицинско-технически академии, военни академии, дипломатическа
академия, образователни институции за психотерапия, висши училища по икономика и по изкуства.
В Австрия в момента съществуват паралелно стара и
нова система на висше образование. Старата система е
тази, при която абсолвентите завършват със степен дипломиран... и наименованието на дадена професия, например
дипломиран журналист. Тя се дава от университетите въз
основа на 240 до 360 кредита. В инженерните специалности
титлата е дипломиран инженер.
Хуманната медицина и стоматологията са изключения.
При тях първата академична степен е доктор по обща медицина, съответно доктор по дентална медицина след
следване с 360 кредита.
Във Fachhochschulen степените са аналогични, само че
след тях се добавя съкращението FH в скоби. Те се получават след събирането на 240 до 300 кредита.
Новата система на висше образование следва разделението между степените бакалавър и магистър. Степента бакалавър се дава срещу 180 кредита, а магистър - след още
120 кредита в университетите, съответно 60 до 120 кредита
във Fachhochschulen. При инженерните специалности магистърската степен отговаря на старата степен дипломиран инженер.
Степените дипломиран... или магистър дават право на
докторантура. Степента доктор по... се присъжда след събиране на още 120 кредита, а академичната степен доктор
(PhD) - след изследователско работа, която носи от 180 до
240 кредита в зависимост от специалността.

ХОЛАНдИЯ
Също както в Германия, в Холандия има два типа висши
училища, но тук те са се запазили разликите си. Висшите
професионални институти (Hogescholen) са едно ниво под
научноизследователските университети, чийто фокус е
върху теоретичните и високо академичните познания.
И в двата типа вузове за бакалавър се учи три или четири години в зависимост от специалността. Има разлика
обаче между кредитите, които трябва да се покрият в този
период. В университетите те са 180, а в институтите за професионално образование може да надхвърлят 240. Магистърските степени се защитават в рамките на година-две и
навсякъде изискват минимум 60 академични кредита.
Бакалавърската степен от Hogescholen не дава автоматичен достъп до магистратура в университет. Преди това
кандидатите трябва да преминат подготвителна програма (pre-master).
Както и в другите държави от ЕС, докторатски програми
в Холандия има само в университетите. Тяхната продължителност е около четири години. В Холандия съществува и преддокторска степен (doctoraal), която е близка по
стойност до магистърската степен във Великобритания,
до Diplom в Германия и до Maétrise/DEA във Франция.

ФРАНЦИЯ
Висшето образование в страната е разделено на по-масово – най-често държавно, и по-елитарно. Френските университети покриват всички области на знанието и подготвят студентите за кариера както в научно-изследователската дейност, така и в реалния бизнес. Там обучението е разделено на три нива. Бакалавърските програми
(Licence) са тригодишни, което отговаря на 180 кредита
по Европейската система за трансфер на кредити (ECTS).
Магистратурите (Master) продължават четири семестъра
след Licence (120 кредита). Съществуват два варианта за
магистърска степен: магистратура с научна насоченост



Полезни връзки
• ЕС: http://eacea.ec.europa.eu/
• Германия: http://studieren.de/, www.study-in.de,
http://www.studium-in-deutschland.info/,
www.daad.de/deutschland, www.uni-assist.de
• Австрия: www.studieren.at/, www.studium.at/
• Холандия: www.nuﬃc.nl/
• Белгия: www.equivalences.cfwb.be/accueil.asp,
www.enseignement.be/, www.ond.vlaanderen.be/
• Дания: http://en.iu.dk/education-in-denmark/
• Швеция: www.hsv.se, www.studyinsweden.se/
• Финландия: www.minedu.fi/OPM/
• Великобритания: www.ucas.com, www.direct.gov.
uk, www.britishcouncil.org/bg/bulgaria
• Ирландия: www.educationireland.ie/
• Испания: www.educateca.com/
• Италия: www.study-in-italy.it/
• Франция: http://about-france.com/study.htm
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
pid20112/enseignement-superieur.html
http://www.campusfrance.org/fr/
• Швейцария: http://www.crus.ch/
• Гърция: www.ekep.gr/

БРИТАНСКО-БЪЛГАРСКИ
ИНФОРМАЦИОНЕН И ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР
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(master recherche), която обикновено продължава с докторат, и магистратура с професионална насоченост (master
professionnel), която предшества навлизането в активния
професионален живот. Докторатурата (Doctorat) е с продължителност шест семестъра след магистратурата (180
кредита).
Специфично френски са т.нар. Grandes écoles. Това са
изключително престижни и селективни висши учебни заведения, които приемат много по-малък брой студенти от
университетите. Освен инженери и мениджъри на високо
ниво те подготвят и специалисти в области като изкуство,
литература и хуманитарни науки.
Приемът в Grandes écoles обикновено става след двегодишен подготвителен курс (classes préparatoires) и полагане на специален приемен изпит. За чуждестранните
студенти обаче все повече Grandes écoles предлагат прием по диплома или чрез явяване на конкурс. И в двата
случая е необходимо кадидатът да е завършил втора или
трета година във висше учебно заведение в собствената
си страна.
В Grandes écoles обучението трае общо пет години и завършва с магистърска диплома. Първите две години са
т.нар. подготвителни класове - classes préparatoires, които подготвят студентите за приемните конкурси за същинското следване.
Технологичните институти във Франция в повечето случаи са структури към университетите - Instituts
Universitaires de Technologie (IUT), или специализирани
държавни или частни училища, които предлагат кратък
(две или три години) и силно професионално насочен курс
на обучение. При тях стажът в предприятие е задължителен. Предлаганите специалности са в сферата на търговията, услугите и индустрията.
Сред краткосрочните програми във Франция особено
популярни са секциите за подготовка на висши технически кадри. След завършването им се получава Brevet de
Technicien Supérieur (BTS) - специализирана диплома за
овладяна квалификация в строго определен професионален сектор.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Основните типове вузове тук са
университетите и колежите. Колежите са два вида - такива, които са част от средното образование, и други - further education
colleges, които дават професионална квалификация и подготвят
за университет (т.нар. A Level).
Когато дадена колежанска програма е акредитирана от конкретен университет, тя завършва с
бакалавърска диплома.
Т.нар. further education colleges
обучават студентите в конкретни професионални области като
селско стопанство, строителство,
здравни и социални дейности,
бизнес и мениджмънт, спорт,
актьорско майсторство, компютърни науки и др. Завършилите получават сертификат (Higher
National Certificate - HNC) или диплома (Higher National Diploma HND). Придобиването на сертификат отнема една година, а на
диплома - две. И при двете има
възможност за задочно обуче-

ние, което обикновено удължава сроковете с около година. Има и още няколко вида квалификации.
Същинските висши училища във Великобритания са
университетите. Те присъждат общоприетите бакалавърски (Ordinary и Honours), магистърски и докторски
степени, а също и десетки специализирани титли като
BSc, Beng, LLB, Minf и МВА. Някои вузове на Острова
се наричат институти или училища, напр. The London
Institute of Technology и London School of Economics. Те
са напълно равностойни на университетите, просто са попрофилирани.
Българските дипломи за средно образование покриват необходимите изисквания за директен прием в университетите. Много чужденци на Острова обаче предпочитат да минат първо през колеж и след това да продължат в университет от по-горен курс, защото по този
начин спестяват таксите за част от университетското
следване.
Обучението за бакалавърска степен във Великобритания най-често отнема три години, а магистратурата – една.
Изключение правят университетите в Шотландия, където
бакалавърските програми са четиригодишни.

ИРЛАНдИЯ
Висшето образование в Ирландия включва седем университета, 14 технически института и доста независими частни колежи. Квалификациите и последователността на
тяхното придобиване са посочени в десетстепенна Национална система на квалификациите (National Framework
Qualifications). Към висшето образование се числят тези,
които започват от стъпало номер шест. С всяка следваща
стъпка академичната им стойност и тежест се увеличава.
Това са:
n висш сертификат (Higher Certificate) - придобива се след
двегодишен курс във ВУЗ
n обикновена бакалавърска степен (Ordinary Bachelors
Degree) - три години във висше училище
n допълнителна година в същата специалност дава бакалавърска степен Honours, а в друга специалност - Higher
Diploma
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n магистърска степен - срокът е между една и две години
n докторска степен - най-често отнема три години.
Университетите и техническите институти предлагат
пълната гама от образователни степени. Най-високата
степен, която могат да присъждат колежите, при това не
всички от тях, е бакалавър Honours.

дАНИЯ
Типовете висши учебни заведения в Дания са три: университети, университетски колежи и академии за професионално висше образование. Равни на университетите са
специализираните вузове по архитектура и изкуства, които са под юрисдикцията на датското министерство на
културата.
Колежите и академиите издват дипломи за професионален бакалавър. Единствено университетите и приравнените на тях могат да присъждат по-високите академични степени бакалавър, магистър и доктор. Някои специалности в академиите за професионално висше образование
също могат да завършват с бакалавърски дипломи, ако са
акредитирани от университет.
Университетите в Дания са по-теоретично и изследователски ориентирани в сравнение с останалите видове вузове. Курсовете за бакалавър там продължават три години
независимо от специалността. Магистърските и докторските програми са с класическа продължителност – две
години за МА, една за МВА и три за докторатура.
Университетските колежи (Professionshøjskoler) имат
по-професионална насоченост и предлагат комбинация
от теория и практика в сфери като педагогика, инженерство, медицина, бизнес и социални дейности. Продължителността на обучението там е между три и четири и половина години.
Академиите за професионално вис ше образование
(Erhversakademier) предлагат двегодишни програми с изцяло практическа насоченост. Специалностите са например технологии, мултимедия, хранително-вкусова индустрия, туризъм. Предимството на тези сравнително нови
образователни институции е, че са тясно свързани с регионалния бизнес и индустрия и често помагат на студентите си в тяхната професионална реализация.

ФИНЛАНдИЯ
Във Финландия висшето образование се осигурява
от два основни типа учебни заведения – университети (Yliopisto/Universitet) и политехнически институти
(Ammattikorkeakoulu/Yrkeshögskola). Първите са с академична насоченост, а вторите – с практическа.
Достигането на бакалавърска степен в традиционните
университети изисква 180 академични кредита, или точно
три години, а при магистратурата – две години и 120 кредита. Във финландската системата на висше образование
все още съществува степента Licentiates. Това е преддокторска степен, която не е задължителна.
Покриването на първото ниво в политехническите институти отнема средно три години и половина (между 180
и 240 кредита в зависимост от изучаваната сфера) и осигурява на студентите степен професионален бакалавър, например бакалавър по здравни грижи.
В институтите може да се придобие и магистърска степен, която на пазара на труда е равностойна на магистратурата, завършена в университет. За да се включи в такава програма обаче, кандидатът трябва не само да има
степен поне професионален бакалавър, но и да докаже
поне тригодишен трудов стаж в областта, в която иска
да следва.
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ско стопанство, приложни изкуства, икономика, здравеопазване, педагогика, социални, технически науки, устен и писмен превод. Дългият курс на обучение е еквивалентен на университетското образование. Той включва
два цикъла - бакалавър (180 кредита) и магистър (между
60 и 120 кредита) и предлага задълбочена научна и техническа подготовка. Краткият курс на обучение включва
само един цикъл и завършва с бакалавърска степен (между 180 и 240 кредита). Програмите комбинират теорията с
практиката.
Подобно на институтите висшите училища по изкуствата предлагат кратък и дълъг курс на обучение. Първият
е с продължителност от три години и „произвежда“ бакалаври по изкуствата. Вторият е разделен на два цикъла, водещи съответно до бакалавърска и магистърска степен. Магистърската програма изисква между 60 и 120 кредита. Допълнителни 60 кредита и минимум още една година обучение завършват със специализирана магистърска степен в конкретната артистична сфера.

Фламандска част

© Shutterstock

шВЕЦИЯ
В Швеция вузовете са университети (universitet) и университетски колежи (högskola). Образователните степени, които те присъждат, са диплома (двегодишно обучение) и
традиционните бакалавър (три години), магистър и доктор (само в университетите).
Специфично за Швеция е съществуването на две магистърски степени в зависимост от тяхната продължителност. Първата завършва с magisterexamen и продължава четири години (ако няма предварителна бакалавърска
диплома) или пък само една (при наличие на бакалавърска степен). За втората магистратура (след masterexamen)
важи същото правило, но нейният срок е съответно пет
или две години.
Швеция предлага и полувисше професионално обучение (Higher vocational education). То подготвя студентите
за конкретна приложна професия и продължава най-малко половин година. Завършилите тези институции излизат с диплома или сертификат за квалификация във въпросните области. Те варират в широк диапазон – от индустриално производство, през здравеопазване чак до медии, дизайн и бизнес решения.

БЕЛГИЯ
Франкофонска част

Университетските програми във франкофонската част
на Белгия, както и в повечето европейски страни, са организирани в три цикъла - бакалавърска, магистърска
степен и докторатура.Те покриват общо 20 области на познанието и подготвят висши управленски специалисти и
изследователи.
Висшите институти (Hautes Ecoles) са общо 21. Те предлагат кратък и дълъг курс на обучение в осем сфери: сел-

Висшето образование във фламандска Белгия наподобява
това във Великобритания, но не и това във франкофонска
Белгия. Висшите учебни заведения тук са колежите и университетите, които най-често са обединени в асоциации
между един университет и един или няколко колежа.
Колежите предлагат единствено степен професионален
бакалавър. По-високо академично ниво може да се постигне в тези колежи, които си сътрудничат с университети и
най-често са транзитни към магистърски програми. Обичайните бакалавър, магистър и доктор се присъждат в
университетите.
Във фламандска Белгия се предлагат и доста възможности за продължаващо обучение и следдипломна квалификация, както и за по-задълбочено и продължително следване за бакалаври или магистри. Това са т.нар.
Advanced или Bachelor after Bachelor и Masters after
Masters програми и се организират от университетите. За
да се кандидатства в тези програми, първо са необходими дипломи съответно за бакалавърска и за магистърска
степен.
Само в тази част на Белгия се предлага и висшата квалификация HBO5 (higher vocational education qualification
level 5). Тя се придобива предимно в центровете за обучение на възрастни, но се предлага и като професионална
насока в колежите. В нея се включват например здравни
и социални направления. Само курсът за медицински сестри обаче е строго регламентиран в ясни модули и в семестри. Условията за всички останали HBO5 програми се
определят от предлагащите ги институции. Те имат също
свободата да избират с кои висши заведения, професионални организации и частни предприемачи в съответната
сфера да си сътрудничат. Завършилите тази програма получават диплома за определена степен на специализация
(diploma van gegradueerde).
Само бакалавърската степен от университет осигурява
пряк достъп до магистърските програми. Професионалните бакалаври трябва да преминат през подготвителна програма от минимум 45 академични кредита. Подобна подготовка се изисква и от бакалаврите с университетска диплома, които искат да запишат магистратура в друго професионално направление.

Немска част

Тук има само едно висше учебно заведение и то е Autonome
Hochschule. То присъжда единствено степен професионален бакалавър в две направления: здравни грижи и педагогика. Продължителността на курсовете в него е по-малка от стандартните бакалавърски програми.
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Висше образование
шВЕЙЦАРИЯ
Швейцария има 12 университета. Десет от тях са към отделните кантони, а двете политехнически училища в Цюрих и Лозана имат федерален статут. Пет от университетите са в немски говорещата част на страната (Базел, Берн,
Люцерн, Санкт-Гален и Цюрих); три - във френски говорещата част (Женева, Лозана и Нюшател), един е в италиански говорещата част на Швейцария, а университетът във
Фрибург е двуезичен (с френски и немски).
Подобно на повечето страни от ЕС Швейцария е въвела
тристепенната форма на обучение. Три години и 180 кредита завършват с бакалавър. Година и половина до две продължава обучението на магистрите (90 до 120 кредита).
Третата степен е доктор.
Университетите са насочени към фундаменталната наука с възможност за научна кариера и изследвания (докторска степен) за разлика от висшите институти, които предлагат практическа професионална подготовка.
Специализираните висши институти (Hautes écoles или
Fachhochschulen) предлагат обучение с продължителност
от три до четири години и подготвят студентите за директно навлизане в професионалния свят. Практическата част
е силно застъпена в програмите. Често са предвидени и
стажове. Институтите покриват няколко сфери: инженерни и технически науки, икономика и мениджмънт, администрация, приложни изкуства, здравеопазване и социални грижи.

ИТАЛИЯ

както и на музикалното и на актьорското майсторство. Артистичните институти Afam са равнопоставени на традиционните университети.
Държавните университети в страната наблягат предимно на научноизследователската дейност. Друг вид вузове
са т.нар политехнически университети, които са фокусирани почти изцяло върху специалностите „Инженерство“
и „Архитектура“.
Специфични за Италия са университетите за чужденци
(Università per Stranieri). В тях чуждите студенти могат да
научат всичко за италианския език, литература и култура.
Италианското образователно министерство е акредитирало и немалко университети за дистанционно обучение.
Италианските степени, аналогични на бакалавър, магистър и доктор, са Laurea, Laurea magistrale/Diploma di
specializzazione и Dottorato di ricerca. Първият етап (corso
di laurea) от висшето образование най-често продължава
четири години, но има програми и специалности (например „Медицина“ и „Архитектура“), които отнемат шест.
Малко студенти обаче успяват да се дипломират навреме
и в крайна сметка проточват следването си до седем или
осем години.
Магистратурата, или второто ниво на системата Laurea,
се равнява на 120 кредита или на две години редовно обучение. Подготовката на докторска дисертация отнема различно време в зависимост от специалността, но най-често три години. Освен в университет това може да стане в
т.нар. висши училища (Higher Schools/Scuole Superiori) за
същия период от време.

ИСПАНИЯ

В Италия освен класическите университети има и специална система на висше образование в изкуствата и музиката (Afam). Към нея спадат институциите, в които се преподават всички разновидности на приложното и изящното изкуство, аудио-визуалните изкуства, медии и дизайн,

Адаптирането на испанската система за висше образование към изискванията на ЕС по план трябва да приключи
преди следващата академична година. Тогава испанските
вузове ще спрат да издават популярната досега „диплома
по...“ и ще въведат степените бакалавър (с минимум 240
кредита), магистър (60 – 120 кредита) и доктор.
Освен познатите университети с теоретичен фокус
(enseñanzas universitarias) и институциите за придобиване на професионална квалификация (Ciclos Formativos
de grado superior) в Испания има специфично висше
образование в сферата на изкуствата (Ensen ñ anzas
Artísticas Superiores), на пластичните изкуства и дизайна (Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño
de grado superior), а също и висше спортно образование
(Enseñanzas Deportivas de grado superior). Има и висши
технически и политехнически училища (escuelas técnicas/
politécnicas superiores), които предлагат инженерни специалности и архитектура.
Испанските университетски училища са еквивалент
на колежите във Великобритания. Те осигуряват на студентите само най-ниската степен на висше образование професионален бакалавър, в сътрудничество с по-голямо
учебно заведение.

ГъРЦИЯ
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Гръцкото висше образование е поделено в два паралелни сектора: университетски и технологичен. Под обобщаващото название университети в Гърция стоят вузовете,
предлагащи теоретично образование; политехническите
висши училища; академиите за изящни изкуства и вузовете за дистанционно обучение. Към технологичния сектор спадат техническите институти (TEI) и училищата за
педагогическо образование.
Степените, присъждани от различните вузове, са еднакви и отговарят на европейските бакалавър (Ptychio), магистър (Metaptychiako Diploma Eidikefsis) и доктор. n

автор: Йоана Русева

Летните езикови ваканции
– къде да учим чужд език и колко ще ни струва?
Въпреки икономическата криза,
летните езикови ваканции си остават
предпочитани за повишаване на
езиковото ниво за учениците, които
искат да учат в чужбина. Последните
статистика сочат засилен интерес на
българите към западните университети,
възможностите за образование където
са големи. Най-често препъни камъка е
недостатъчното владеене на съответния
западен език.
Езиковите курсове в чужбина
„бетонират” знанията на кандидатите
като им дават увереност в боравенето
с езика и самочувствие, коментират
образователните консултанти.
Потапянето в атмосферата на
съответната страна пък им помага да
разберат отрано искат ли да живеят и
учат точно там.
Учениците избират държавите за
езикови ваканции според страната, в
която се канят да завършат университет.
Все по-често на тези пътувания се
гледа като на средство за добра
езикова подготовка, вместо атрактивно
прекарване на лятото.
Масовият екскурзионен характер се
заменя от целеви пътувания от средна
и висока ценова група с интензивно
изучаване на езика и включени повече
развлечения за свободното време,
коментират консултантите на Интеграл
– компанията, която от години издава и
разпространява безплатно най-големия
каталог за езиково обучение в България.
Предвид икономическата криза тази
година каталога включва и най-евтините
предложения за езикова ваканция,
които в също отговарят на изискванията
за качествено обучение, сигурност за
курсистите и гаранция за настаняване.
При избора на по-евтините оферти
трябва да се знае, че те се различават
предимно по програмата за свободно
време, която не винаги включва
екскурзии до близки градове.
Сред най-евтините предложения
за ученици на възраст между 14-17 г. в
Англия е ваканцията в Брайтън, която
предоставя 20 часа обучение седмично
и настаняване в семейство срещу 745 бр.
лири за две седмици.
Българските семейства, които
изпращат децата си избират най-често
ваканции на цени около 1300 бр.лири
или 1200 евро, които са за 2-седмичен
интензивен курс.
Засилено търсене на летни курсове
с подготовка и явяване на изпит
IELTS или TOEFL отчитат напоследък
консултантите сред учениците от 10 и
11 клас от езикови гимназии. Децата
все по-често искат да ползват лятната
ваканция за допълнителна подготовка
и езикова практика, за да преминат
успешно изпитите, необходими за прием
в университет. Най-кратките курсове
от този вид са 2 седмици, а обикновено
предпочитани са 3 или 4 седмична
подготовка. Ако курсът включва и
покриване на езиковия тест, добре да
се предвиди отрано място за полагане
на теста още преди записването.
Този вид курсове са доста сериозни
и кандидатите за тях задължително
се явяват на предварителен тест, тъй
като за записване се изисква владеене

над средно ниво, предупреждават
специалистите.
Двуседмичен курс с подготовка за
явяване на изпита по английски IELTS
струва 789 бр.лири, които включват
настаняване, храна и трансфер от
летище, а за 4 седмична подготовка и
престой таксата е 1483 бр.лири за IELS
или 2000 бр.лири за TOEFL. Повечето
курсисти избират курсовете за IELTS,
тъй като датите за явяване на изпит са
повече и те успяват да се явят на изпит
още докато са в Англия. Таксата за
явяване на изпит се заплаща отделно и е
131 бр.лири.
За кандидатите за изпит по немски,
се предлагат курсове в Германия и
Австрия. Официалните изпити за
владеене на немски Test DAF /Германия/
и OSD /Австрия/, които се признават от
университетите за прием са за ученици,
навършили 16 г. Това ограничава
учениците от езикови гимназии да се
явяват предварително и да покрият
нивото една или две години преди
кандидатстването. Таксите за ученици
над 16 г. за 2-седмичен курс с подготовка
за Test DAF е 1390 евро, а за 4-седмичен
курс – 2049 евро. За полагане на изпит
се заплаща допълнително съответно 175
евро за Test DAF и 90 евро за OSD.
Възрастово ограничение съществува
и за полагане на основния изпит по
френски DELF като тук за по-малките
се предлагат DELF Junior изпит.
Двуседмичен курс във Франция излиза
2420 евро и включва настаняване,
трансфер от летище и храна.,
В България има тенденция децата
да започват подготовка по английски
от ранна детска възраст, поради което
все повече ученици на възраст 12 – 15
години владеят езика над средно ниво.
В тези случаи избора на подходящ
курс е от основно значение, за да може
детето да усъвършенства езиковите
си уменията. Такива са специалните
спортни и ваканционни лагери, по време
на които децата се занимават в областта
на спорта и изкуствата и практикуват
езика в естествената езикова среда. Найтърсените сред тях са предложенията
в Англия с тренировки по голф, езда и
футбол, съответно на цени около 2050
Бр.лири за 2 седмици. Заниманията
по спорт са 4 часа на ден с опитни
инструктори.
Българските родители стават

по-смели в избора на курсове с
екстремни спортове. Преди години
тези предложения се считаха за
ексцентрични , но сега има реално
търсене и записване за езиков
курс със занимания по гмуркане,
рафтинг маунтинбайк, катерене, бъги,
експедиции със спане на палатка и др.
Тези курсове най-често се предлагат в
Англия и Швейцария като по време на
заниманията курсистите са обезопасени
и са придружени от опитни инструктори.
За запалените по футбола тази година се
предлагат няколко курса с тренировки
в известни младежки отбори, като напр.
езикова ваканция в Лугано, по време на
която се тренира футбол с младежкия
отбор на „Милан”, а курсистите се
сдобиват и със футболен екип на отбора.
От курсовете отвъд океана
най-предпочитани са САЩ, където
тийнейджърите пътуват или заради
екскурзионната програма като
например да видят Ню Йорк или Лос
Анджелис. Най-евтината дестинация
е Флорида, където 2 седмичен курс е
1365 щд., а курс в Лос Анджелис или Ню
Йорк излиза 2400 щ.д. за две седмици.
Желаещите да пътуват през лятото
до САЩ обаче трябва да направят
своя избор рано, за да бъде закупен
билет на по-ниска цена и навреме
да бъде извадена американска виза.
Самолетните билети до САЩ към
момента могат да бъдат купени за 500
-600 Евро, но през лятото могат да
достигнат до 1000 Евро.
Хит сред желаещите да учат френски
са езиковите ваканции на френската
ривиера като учениците се насочват
към Ница, Монте Карло и др. градове,
които позволяват и летуване на море
с изучаване на френски. Двуседмичен
курс в Ница или Париж излиза 910 евро с
настаняването и 20 учебни часа френски.
Валенсия е сред предпочитаните
дестинации за изучаване на испански,
особено след като вече се предлагат
директни полети до там. Курсът там е 640
евро с настаняването за 2 седмици. По
евтини са само курсовете във Саламанка,
която от дълги години беше сред
хитовите дестинации (562 Евро / 2 седм),
но поради дългото пътуване от Мадрид,
в момента отстъпи пред Валенсия.
Хит сред българските семейства са
езиковите ваканции, които се провеждат
в базата на реномирани средни

училища. Тези курсове обикновено
включват и допълнителни занимания
като голф, тенис, езда, плуване, футбол.
В Англия през летните месеци някои от
най-елитните средни училища отварят
вратите си за ученици от чужбина,
които да се потопят в уникалната
атмосфера, макар и за 2 – 3 седмици.
Сред най-известните са колежите
Хароу и Дълуич в Лондон, където учат
децата на семейства, приближени до
Кралския двор, Лийз Скуул в Кеймбридж,
Кейтърхам Скуул, до Лондон и др.
Цените на курсовете в тези училища са
по-високи и започват от 1935 бр.лири
за две седмици. В Германия врати за
летни училища отваря известното
училище Schule Schloss Salem, в Австрия
– Терезианиум, в центъра на Виена, във
Франция – Екол де Рош в Париж, а в
Испания – Какстън колижд- Валенсия.
Любителите на лукса могат да
изберат от най-луксозните швейцарски
училища със собствен лифт и спа
център, които предлагат едновременно
подготовка и по три чужди езика.
Интересно, че Курсът тук не е сред
най-скъпите в Швейцария и струва
2795 шв. франка за две седмици, но
желаещите да ползват самостоятелна
лукс стая доплащат още 200 шв. франка
на седмица.
И тази година всеки заинтересован
може да получи безплатно от офисите
на ИНТЕГРАЛ най-големия каталог за
езикови ваканции, издаван в България.
Той съдържа подробно описание
на цените за езикови ваканции във
Великобритания, Малта, САЩ, Италия,
Испания, Германия, Франция и още 7
държави. Каталогът тази година включва
и екзотични дестинации като Китай – с
курс по китайски за над 16 години, с
обучение по мандарин, запознаване
с китайската култура. Престой от 2
седмици тук е 1080 щ.д.
За любителите на испанския се
предлага Палма де Майорка и Мексико.
Таксите са от 776 евро за две седмици
с настаняване в Палма де Майорка. В
Мексико курсът е подходящ и за семейна
ваканция, тъй като предложенията са
две – за ученици от 14 – 17 години и
за курсист над 18 години и родители
съответно на цени от 1255 ЩД за
ученици и 980 Евро за възрастни.
Ново предложение е курсът за над
18 год. в Хавана – Куба., където две
седмици струват 1035 щ.д. с настаняване
в апартамент в най-модерния квартал
Мирамар.
Не са пропуснати и тематичните
езикови ваканции с акцент „мода” в
Италия, Испания и Лондон. Обучението
се провежда в базите на университета
Instituto Europeo de Design и предвижда
богат избор от модни специалности на
цени от 1950 – 3500 Евро за 3-седмичен
курс според вида на настаняването.
За артистично надарените ученици
с добър английски е предложението
на учебната база на Cambridge School
of Visual and Performing Arts, която е с
отлични възможности за обучение в
сферата на изкуството. Курс започва
всяка седмица 3 юли до 14 август, а
2-седмично обучение струват 1870
бр.лири с настаняването.
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Завръщане
по никое време
Български студенти от чужди вузове
могат да продължат следването си у дома
срещу заплащане
Екатерина ПОПОВА

В

исшето образование в чужбина става все по-достъпно
като условия и пари, а броят на българските студенти
зад граница расте всяка година. Но далеч не всички,
които се записват в университети в Европа и извън
нея, завършват пълния курс на обучение там.

Носталгията по семейството и приятелите, неспособността да се приспособят към новата среда или пък здравословни причини карат част от младежите да се приберат у дома преждевременно. Тук те търсят начин да продължат образованието си в български
вузове.
Макар и по-редки, не липсват случаи, когато българи отиват в чужди
висши училища с по-лесен прием, защото не могат да се справят с тежките приемни изпити в България, например в медицинските университети. После обаче не успяват да понесат натоварването на самото следване и предпочитат да се върнат, за да
завършат тук.
За българските висши учебни заведения всеки студент е ценен и те правят възможното в рамките на закона,
за да приемат всички кандидати за
прехвърляне от чужбина.

Условията

Според българската нормативна уредба прехвърляне от едно в друго висше
училище в страната или извън нея се
допуска, когато са изпълнени няколко базови условия:
n студентът е завършил успешно
поне една академична година във
вуза, от който идва
n не е загубил студентски права (отписан или прекъснал)
n представя академична справка -

преведена и легализирана от Националния център за информация и
документация, удостоверяваща успешно положените изпити, хорариума и получените кредити по изучаваните дисциплини
n представи копие от дипломата за
средно образование
n в съответната специалност или професионално направление на приемащия университет има свободен
капацитет.

Процедурите

Редът за преместване от чужд университет обикновено се определя в общия
или пък в специалния правилник на
съответното българско учебно заведение, който се утвърждава от академичния съвет. Отделните факултети
обаче често имат свободата да решават самостоятелно дали да запишат
кандидата за прехвърляне или не.
Софийският университет „Св.
Климент Охридски“ (СУ) приема
студенти след завършен първи или
втори курс. Предимство имат кандидатите, които идват от същата специалност или поне от същото професионално направление, както и тези, които са държали кандидатстудентски
изпити в СУ, макар и да не са били
приети.
Преместените могат да преминат в
по-горен курс на обучение само при
условие че имат до три приравнител-

ни изпита. При прехвърляне положените изпити в предишния вуз се признават, ако хорариумът на същата
учебна дисциплина е не по-малък от
80% от предвиденото в учебния план
и съдържанието й е идентично.
Деканът на съответния факултет
признава или не положените семестриални изпити и определя курса на
обучение, в който кандидатът може
да бъде записан. При това решение
задължително се взима предвид и нивото на учебното заведение, от което
преместеният студент идва. След положително мнение на деканското ръководство на съответния факултет
молбите се одобряват или отхвърлят
окончателно от ректора.
Някои факултети имат собствени
специфични изисквания. Пример за
това е Юридическият факултет. В специалност „Право“ например задължително се изисква кандидатите за прехвърляне да са издържали успешно
приемните изпити в СУ, преди да започнат следването си в чужбина или
по време на следването там. Всички
преместени студенти от чужбина се
записват задължително в I курс.
В специалност „Международни отношения“ пък изобщо не се приемат
прехвърлени от чужбина.
Изискването за положени кандидатстудентски изпити или поне матури по съответните предмети фигурира и в други факултети като този по
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славянски филологии, по математика и информатика, историческия, геолого-географския, стопанския. Други
пък изискват успех от следването до
момента поне много добър 5.
Великотърновският университет
прехвърля студенти само от сходна
специалност и при припокриване на
учебните планове от поне 75-80%. Допускат се и приравнителни изпити. И
там някои факултети изискват успешно положен приемен изпит.
Кои слушани курсове и взети изпити се признават при преместване в
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (ПУ) решават деканите на съответните факултети.
При прехвърляне в Университета
за национално и световно стопанство важи правилото за кандидатстудентите по общия ред - сборът от
оценките по балообразуващите предмети за съответната специалност в
дипломата за средно образование да е
по-голям от 8. От степента на сходство
между учебните планове и положените в чуждия ВУЗ изпити зависи в кой
курс ще бъде записан студентът.
Не е задължително той да идва от
същата специалност, може дори да
смени професионалното направление. Тогава обаче ще трябва да започ

От миналата година
Законът за висшето
образование дава право на
висшите училища да приемат студенти за платено
обучение извън държавната
поръчка.
не от І курс.
Преместването от други висши училища в Техническия университет
(ТУ) - София, се разрешава от ректора със съгласието на декана или директора на колежа, където се извършва обучението по съответната специалност. Деканът или директорът на
колежа утвърждава индивидуален
учебен план на прехвърления студент за полагане на приравнителните
изпити в течение на не повече от два
семестъра. Самите приравнителни изпити не могат да са повече от три.
В Университета по архитектура,
строителство и геодезия (УАСГ)
има два начина за преместване от
друг ВУЗ - с конкурсен изпит или след
успешно завършена година в сходна
специалност за инженерните специалности. В специалност „Архитекту-
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7414
лева на година струва
платеното следване
в Медицинския
университет в София.
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ра“ по принцип могат да се прехвърлят само студенти, които идват от същата специалност. На практика обаче
там няма преместени от други вузове
поради липса на свободни места.
Медицинският университет (МУ)
в София приема прехвърлени студенти след успешно завършена година в
друг медицински ВУЗ. По изключение
се допуска прехвърляне и само с един
завършен семестър с успех над добър
4 по българската система за оценка.
Съвпадението на учебните планове
се преценява за всеки случай поотделно. Това се налага поради разликите
в хорариумите по някои дисциплини тук и в чужбина. Освен това някои
предмети в България се учат в началото на следването, а извън страната в по-горни курсове или обратното.
При голямо несъвпадение между
учебните планове МУ отказва прехвърляне. Такъв е случаят с кандидати от Германия например, тъй като
там обучението по медицина е разделено на цикли, а не на академични години, което се разминава с българската система.
Специфични са правилата в Американския университет в България (АУБГ). Там при преместване от
друго висше училище се прилага поцедурата за приемане на кандидатпървокурсници. Дори ако студентите идват от английски говореща държава и до момента са следвали на английски, те се длъжни да представят
валидни резултати от изпитите ТОЕFL, IELTS или ESOL, както и от SAT
или ACT. Изискват се също три препоръки и мотивационно есе.
Кандидатите за прехвърляне трябва да имат успех от изпитите не по-малък от 3 по четирибалната американска система или еквивалентна на нея
(петица по шестобалната система за
оценяване). Студентите с по-нисък успех могат да кандидатстват, но случаите им се разглеждат индивидуално.
АУБГ приема трансфер на кредити
от други университети само за кур-

сове, сходни на неговите, при това с
оценка минимум С+. Прехвърлят се
максимум 60 кредита, което се равнява на около 20 курса.
За да запише прехвърлен студент,
Нов български университет (НБУ)
изисква поне един успешно завършен
семестър. Признават се кредитите по
дисциплините, сходни на преподаваните в съответната специалност в
НБУ. Въз основа на тях се определя в
кой семестър да бъде приет преместеният. Не е задължително прехвърлянето да стане в началото на академична година, може и от летен семестър.
При преместване от чужд университет Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) признава
само онези положени изпити и присъдени кредити по учебни дисциплини,
за които има най-малко 80% покритие на хорариума и тематичното съдържание по учебната програма, по
която се преподава в момента. В зависимост от признатите изпити заместник-ректорът по учебната дейност
и качеството след съгласуване с ръководителя на научния съвет на специалността и декана определя в кой
курс да бъде записан преместеният
студент.

Таксите

От миналата година Законът за вис
шето образование дава право на вис
шите училища да приемат студенти
срещу заплащане извън държавната поръчка. Условията са местата по
държавна поръчка да са запълнени,
вузът да има възможност да обучава
още студенти и броят на платените
да не надхвърля 5% от капацитета.
Това на практика означава, че студентите от чужбина ще се прехвърлят в българските университети само
срещу заплащане. За частните вузове това се разбира от само себе си, а
в държавните те ще бъдат записвани
допълнително извън бройките по държавна поръчка. Изключения може би
ще има само в някои технически ву-

зове - поради общия спад на кандидатите за инженери там е възможно
да останат незаети места по държавна поръчка в някои по-неатрактивни
специалности.
Таксата за платено обучение се
мени всяка година и покрива издръжката за обучение, която в повечето
случаи е равна на държавната субсидия за съответното професионално направление или специалност.
В СУ през настоящата академична година най-малка е издръжката
за обучение за педагогическите специалности - 866 лв. За останалите хуманитарни специалности тя е 1385.60
лв., а за природонаучните - 1991.80 лв.
Най-скъпо е обучението по медицина
- 8140.40 лв.
В ПУ таксите започват от 600 лв. на
семестър за редовни студенти и 400
лв. за задочни. Ако студентът се прехвърля в последната година на обучението, сумата се удвоява поради допълнителните административни разходи, свързани със завършването на
образованието.
Икономическите специалности в
УНСС в момента струват малко над
400 лв. на семестър. В ТУ - София, засега не приемат над държавната поръчка, затова се заплащат прирав
нителните изпити от индивидуалния учебен план (пропорционално
на утвърдената такса за обучение). В
УАСГ таксата е равна на държавната субсидия, която в момента е около
1600 лв. годишно. Платеното обучение
в МУ - София, е най-скъпо - 7414 лв. на
година.
В частния НБУ сумата зависи от
випуска, с който преместеният студент ще завърши образованието си.
Например, ако някой се прехвърля в
шести семестър, той ще плаща такса
като третокурсник, а не като студент
в първи или втори курс.
Обратно, във ВУЗФ важи таксата
за учебната година, през която студентът се мести, независимо от това
в кой курс се записва. n
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Иновации с
университетски адрес
Студентите от техническите вузове в
България създават реални продукти
Мара ГЕОРГИЕВА

Ю

нивърс“ се нарича прототипът
на първия български автомобил.
Колата, която е с мощност 90
конски сили и развива до 210
километра в час, бе представена
през май 2007 г. Двигателят е на „Мерцедес“,
а дизайнът и интериорът са изцяло дело на
студенти от Техническия университет в София.
Четири години по-късно бъдещите инженери от специалност „Транспортна техника и технологии“ на този университет са вече „ветерани“ - от няколко години те участват
в „Шел екомаратон“ със своя модификация на автомобили. Обикновено се състезават в най-популярната категория „Градски тип“, която позволява чрез иновации в дизайна и технологиите на автомобила да се постигне поголяма икономия на гориво и да се намалят емисиите на
въглероден диоксид.
„Транспортна техника и технологии“ е само една от специалностите в Техническия университет в София, в
която

студентите съчетават
наученото с практиката

Висшето училище е известно с това, че световноизвестни
компании инвестират в специални лаборатории, където
бъдещите инженери могат да експериментират и създават полезни неща с приложение в реалния живот.
Италианският производител Riello например оборудва
лаборатория газоснабдяване и газова горивна техника за
студентите и преподавателите от катедра „Топло- и ядрена енергетика“ на Факултета по енергетика. Германската
Siemens инвестира в „Лаборатория по измерване в комуникациите“. Офисът на швейцарската компания R&M в България помогна за обновяването на учебна лаборатория по
кабелни системи в катедра „Комуникационни мрежи“ на
Факултета по телекомуникации, а за студентите в катедра
„Радиокомуникации и видеотехнологии“ на същия факултет е създадена лаборатория по компютърно зрение.
Лаборатория на холандската фондация Daedalus във
Факултета по електронна техника и технологии подпомага обучението на бъдещите магистри по специалността „Изграждане на многопроцесорни системи на чип“.
„Schneider Electric България“ предостави безвъзмездно
техника за две лаборатории в университета - „Енергийна ефективност“ и „Сградна автоматизация“. Ericsson
Telecommunications Bulgaria пък дари на студентите
GSM лаборатория за 1 милион лева. А лабораторията по
възобновяеми източници на енергия се използва за обучението в няколко факултета.
Студентите от Техническия университет във Варна
също имат своите

звездни участия в „Шел екомаратон“

От две години обучаващите се в специалността „Транспортна техника и технологии“ участват в състезанието
със свой автомобил. „През 2010 г. той беше с газов двигател. Бяхме класирани трети по показателя минимален разход на гориво“, обясни доц. Ангел Димитров, декан на Машинно-технологичния факултет. „Студентите създават от
А до Я всяка година различен автомобил и търсят източници за финансирането му. Заниманията са вид извънучебна дейност. Интересът е огромен. Желанието за работа
се засилва особено при студентите от втори и трети курс“,
разказа доц. Димитров. Във факултета вече има направление „Ретро екоклуб“. Тази година бъдещите инженери са
решили да обновят двигателя на „Трабант 600“ - модел от
1957 г. „Това е най-мръсният двутактов двигател, но студентите ще го осъвременят и ще го направят да работи с
газ метан“, добави доц. Ангел Димитров.
И във Варненския технически университет е в сила
практиката големи компании да финансират практичес
кото обучение. „Moeller България“ например откри лаборатория по мехатроника, а в лабораторията „АВВ технологии – ел. апарати“ се обучават студенти от различни специалности - електроника, електротехника и др.
И тук има лаборатория, оборудвана от Siemens. Студентите от специалността „Автоматика, информационна и
управляваща техника“ преминават специално обучение
по програма на германската компания. Завършилите успешно получават сертификат, че обучението е съгласувано и се извършва със съдействието на Siemens.

Ваканционни
имоти
Приложно
обучение
„В резултат на съчетанието между теория и практика
бакалаври и магистри от тази специалност създават програмируеми контролери, които намират широко приложение в автоматиката“, каза доц. Емил Маринов, ръководител на катедра „Автоматизация на производството“.
Група студенти, докторанти и млади учени от катедрите
„Автоматизация на производството“ и „Компютърни науки и технологии“ работят в областта на роботиката и мехатрониката и проектират роботи с машинно зрение (например прахосмукачка, косачка за трева, робот бояджия, робот за проникване
в застрашени участъци на
мини).
Студентите от специалност „Компютърни системи и технологии“ пък по
традиция изготвят софтуерни разработки, които намират директно приложение
в практиката. Част от лабораторната практика е участието на бъдещите инженери в програмата на „Сиско академия“ за придобиване на знания и умения за
проектиране, изграждане и
поддържане на компютърни мрежи.
Русенският университет „Ангел Кънчев“ има

модерна
лабораторна база

създадена в сътрудничество
с Schneider Electric, Moeller
company, Comhard, Artur
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Speer Academy и др. „Целта
е в тези мултифункционални лаборатории да се трупат практически опит и квалификация. Това е работата в експериментални условия, която
води до реални резултати, приложими в практиката“, обобщава доц. Михаил Илиев, декан на факултета „Електротехника, електроника и автоматика“.
Практическата подготовка в „Сиско академия“ и тук е
част от учебния процес. Част от разработките по специалността „Автоматика и информационно-управляваща техника“ пък са свързани със създаване на роботи, с които
може да се извършва въздушно управление на самолет
или вертолет.
Миналата година студенти, докторанти и преподаватели от три факултета са обединили усилията си, за да създадат прототип на електромобил. „Машината е подобна
на тези, които се използват на голф игрищата или в курортите за разходка. Тя е за един човек, има и място за багаж.
Движи се с акумулаторна батерия, а на покрива има слънчев панел“, обясни доц. Росен Иванов, декан на Транспортния факултет.
Практическите разработки, в които участват студентите от Техническия университет в Габрово, са свързани
както с научноизследователската работа на академичния
състав, така и с

обновяване на стендовете и оборудването

в учебните лаборатории или с решаване на реални проблеми, възникнали в промишлеността. Една част от разработките са свързани с работата на по-малки катедрени колективи и студенти от съответната специалност, а друга – с

междукатедрени и междуфакултетни колективи за решаване на комплексни задачи, обясни доц. Дешка Маркова,
ректор на университета.
Дело на студентите от специалност „Електроенергетика
и електрообзавеждане“ са проектирането и изграждането
на лабораторни фотоволтаични системи, както и разработване на софтуер за управление и мониторинг на тези системи, дава примери доц. Маркова. Съвместно със студенти от специалността „Хидравлична, пневматична и топ
линна техника“ са разработките за ветро-помпена система, за соларна инсталация за топла вода, за микро водни
турбини. В специалността „Компютърни системи и технологии“ пък е създадена програмна система за проектиране на плетки за трикотажното производство. Дело на студентите от тази специалност е моделирането и анимирането на триизмерен обект (човешка глава), както и разработка на игра за iPhone на Apple.
Студентите от специалността „Машиностроене и уредостроене“ съвместно с техни колеги от Варненския технически университет са автори на мехатронна система, която
моделира движението на кораби при различни условия.
Възпитаници на специалност „Електроника“ пък са създали индукционна уредба за обработка на метали, както и
инвертор за спояване на твърдосплавни пластини, които
са били поръчани от конкретни фирми. Система за автоматизирано проектиране на режещи инструменти е дело
на авторски колектив от специалността „Машиностроителна техника и технологии“.
В техническите университети примерите за модерна материална база и практическа работа с конкретни резултати са наистина много и едва ли могат да бъдат представени изчерпателно. Всички те доказват едно - че и в България има качествено висше образование, обвързано с потребностите на живота и бизнеса. Важното е да се намерят
достатъчно мотивирани млади хора с интерес към техниката и иновациите, които да се възползват от него. n
В Технически университет – Варна
се открива
нова бакалавърска специалност –
„Технологично предприемачество и иновации”
със срок на обучение - 4 години - редовна форма
Специалност „Технологично предприемачество и иновации” е ориентирана към
подготовка на специалисти, способни да организират, осъществяват и управляват предприемаческа дейност в малките, средните и големите предприятия в
областта на технологиите и иновациите.
Тя е “хибридна” специалност, която съчетава модерното инженерно образование, с акцент върху технологиите, със задълбочени и комплексни познания в
областта на икономиката, предприемачеството и управлението на фирмата.
Студентите от тази специалност ще получават:
 фундаментална инженерна подготовка, с акцент върху технологиите, отговаряща на потребностите за създаване, управление и развитие на предприятия в
сферата на индустрията и услугите
 фундаментална подготовка в областта на иновациите и технологичната креативност
 фундаментална икономическа и управленска подготовка
 специализирана подготовка в областта на предприемачеството и в частност
на технологичното предприемачество
 специализирана подготовка в областта на високите технологии, като обект
на управление
Студентите, които ще завършват тази специалност ще получават ОКС „Бакалвър” и професионална квалификация „инженер – мениджър”.
Области на професионална реализация:
 Като външни предприемачи, създаващи собствен бизнес (индивидуален или
колективен) или като участници в предприемачески екипи
 Като вътрешни предприемачи във фирми в сферата на индустрията и услугите (ръководители на технологични и иновационни проекти и др.)
 Като експерти „Бизнес развитие”, „Иновационно развитие”, „Технологично
развитие” или като бизнес анализатори във фирми в сферата на индустрията и
услугите
 Като консултанти или участници в консултантски екипи, свързани със стимулирането на малкия и среден бизнес на фирмено, регионално и национално
ниво и в структурите на неправителствени организации
 Като експерти в областта на иновациите, технологиите и предприемачеството в местни, регионални и национални институции и в структури и проекти на
ЕС и др.
www.tu-varna.bg
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Полезни връзки
• Министерство на физическото възпитание и спорта:
www.mpes.government.bg
• Национална спортна академия „Васил Левски“: www.nsa.bg

Как и къде можете да придобиете
спортно образование в България
Ангелина ГЕНОВА

©© Shutterstock

етето ви играе
футбол по цял ден
и не се интересува
от нищо друго?
Не бързайте да се
отчайвате, че нищо няма
да излезе от него. Просто го
изпратете в спортно училище.
Там вече има 6290 като него,
разпределени в 30 направления.
Освен към традиционните дисциплини като футбол, баскетбол, волейбол,
борба и лека атлетика силен интерес има също към плуването, спортната стрелба и джудото. По данни на
спортното министерство във всяка от
изброените специалности през тази
учебна година има най-малко 250 ученика. Първенец е футболът с близо
1500 възпитаници в цяла България.

Средно
спортно
образование
Прием

Спортните училища са различни от
общообразователните и езиковите
гимназии. Те имат специфични условия за кандидатстване и процедури за
прием.
Спортното обучение може да започ
не още в пети клас, но не за всички

дисциплини. Например нормално е
учениците да започнат да тренират
художествена гимнастика на 11 години, но не и да вдигат тежести на тази
възраст. Ето защо се приемат също
кандидати, завършили пети, шести
или седми клас.
Изискванията и нормативите, които
те трябва да покрият, нарастват пропорционално на тяхната възраст и на
образователното им равнище. В дисциплини като борба (класически или
свободен стил) или пък бокс значение
има и теглото на учениците, т.е. категорията, в която попадат.
Спортното министерство, което от
следващата учебна година ще определя критериите за прием и начините за провеждане на изпитите, смята
да ги обнови. Промените обаче ще са
само козметични, твърди Светла Георгиева от дирекция „Физическо възпитание и спорт на учащите“ във ведомството. Засега важат правилата от
2002 г. Освен стандартните лични документи и свидетелство за завършен
клас кандидатите трябва да представят също медицинско свидетелство за
здравословно състояние и застраховка за деня на изпита.
Тестовете по физическа подготовка
се провеждат в два тура. Редовният е
в края на юни. Ако след класирането
останат свободни места, има и втори
тур в края август. Оценките са по точ

кова система, която включва 62 критерия. Най-общо те могат да се разделят
в три категории:
n Физически характеристики ръст, тегло, разтег, обтег, процент на
масната тъкан, дължина на крайниците и др. Тези измервания и изчисления се правят от лекар за всеки от
кандидатите поотделно.
n Спортни умения - гладко бягане
на 300, 400, 600, 800, 1000 и 1500 м; дълъг, вертикален или троен скок; лицеви опори за момичетата и набиране
на висилка за момчетата и др. Част от
тестовете за кандидат-плувци, тенисисти или за паралелки в силови спортове са например 100 м съчетано плуване, хвърляне на медицинска топка
с една ръка, боксови удари на стенна
възглавница за 30 сек.
n Психологически показатели
- с помощта на уреди като секундомер, маса, стол, молив (химикал) и
специален фиш в тази част от изпитите се оценяват моториката, координацията, паметта, концентрацията
и зрително-двигателните реакции на
кандидатите.
В различните специалности се провеждат различни тестове и се взимат
предвид различни критерии, като
това зависи и от пола на кандидатите.
Нормативите за момичета са по-олекотени, отколкото тези при момчетата. Освен това от кандидатстващите в
пети клас не се очаква толкова, колкото от тези, които ще бъдат в осми.
Разликата в изискваните точки отново варира спрямо дисциплината.

Учебна програма

Спортните училища предлагат различни учебни дисциплини в зависимост най-вече от региона и традициите на учебното заведение. Училищата
в Самоков и в Чепеларе например са
специализирани в зимни спортове, а
тези във Варна, Пловдив и Русе предлагат водни дисциплини, като гребане и кану-каяк.
В учебните програми на спортните
училища присъстват всички традиционни предмети, изучавани в общобразователните училища, но са с различ-
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на продължителност и интензивност.
Въпреки че учебната година на бъдещите спортисти е по-дълга от обичайната, допълнителните близо 3200
часа от ІХ до ХІІ клас са почти изцяло заети със задължителни и свободно избираеми спортни дисциплини.
Така по математика и информационни технологии тези ученици изостават от своите връстници с общо 114
часа, по природните науки и екологията - със 108 часа, а по изкуствата - с
8 часа. За сметка на това спортистите
учат няколко часа повече български
език и литература, обществени науки
и гражданско образование.
Изпитите в края на средното спортно обучение много приличат на тези
в началото, но са със завишени критерии предвид минимум петте години интензивни физически тренировки. Наричат се изпити за проверка на
способностите по спорт.

Квалификации
От следващата учебна година се въвеждат промени в статута на спортните училища. Те ще се изравнят с училищата по изкуства, професионалните училища и гимназии, както и с професионалните колежи и центровете за
професионално развитие. Това ще им
даде право да присъждат ІІІ степен на
професионална квалификация.
Така възпитаниците на спортните
училища ще излизат с професионална квалификация помощник-треньор
по... (съответния спорт), помощникинструктор по фитнес или организатор на спортни прояви. Не е изключено в началото училищата да подходят
предпазливо към промените и да започнат предстоящата учебна година,
предлагайки само една от трите квалификации по своя преценка.
Досега професионално спортно образование можеше да се придобие
само в профилираните колежи. В България в момента те са три и са частни:
Професионален колеж по спорт „Био
фит“ в София, Професионален колеж
по спорт и здраве в Дупница и Частен професионален колеж „Източен
европейски образователен център“ в
Пловдив. Частен колеж „Делта“ в София и Пловдив предлага само професионална квалификация по спортен
масаж.
Въпреки промените при спортните
училища колежите по спорт ще останат с по-висок статут – те имат право
да присъждат до ІV степен на професионална квалификация включително. С нея учениците могат да бъдат
сертифицирани треньори по конкретен спорт или кондиционна подготовка, както и да работят като инструктори по фитнес.

Висше
спортно
образование
В България единственото висше
учебно заведение за спортно образование е Националната спортна академия (НСА) в София. Тя има статут на
традиционен университет и може да
„създава“ както бакалаври, така и магистри и доктори.

Специалности

НСА издава бакалавърски дипломи за
треньори по конкретен спорт, за учители по физическо възпитание и спорт
и за кинезитерапевти. Студентите могат и да комбинират тези специалности, като обучението по второстепенната от тях започва от втори курс. Срещу
заплащане след завършен втори курс
студентите могат да запишат и допълнителна специалност. Изборът е между
„Спортен мениджмънт“, „Спортна журналистика“ и „Физическа подготовка в
армията и МВР“.
Магистратурите в НСА продължават
една година и могат да бъдат по „Спорт
за високи постижения“, „Спортен мениджмънт“, „Спортна журналистика“,
„Училищен спорт и спорт в свободното време“, „Кинезитерапия и спортна
анимация“.
В треньорския факултет може да се
избира между джудо, борба, футбол, тенис, тежка атлетика, бокс, фехтовка и
др. В учителския се преподават баскетбол, волейбол, хандбал и лека атлетика. Факултетът по кинезитерапия, туризъм и спортна анимация специализира студентите си във водни спортове,
гимнастика и спортна медицина.

Кандидатстване

Всички кандидат-студенти в НСА държат писмен тест по езикова култура. Той
може да бъде заменен с оценка от задължителната матура по български език.
Останалите приемни изпити са специфични според факултета и специалността. Кандидатите за треньори трябва да демонстрират умения в конкретен
спорт, като за всяка дисциплина нормативите са различни. Входящият изпит
може да се замени с доказателства за
достатъчно престижни спортни постижения в съответната дисциплина.
Желаещите да се запишат в учителския факултет и във факултета по кинезитерапия също полагат специфичен
практически изпит.
За специалността „Кинезитерапия“
се държи допълнителен писмен изпит
по биология, който включва материала
по предмета в гимназиалния курс. Той
може да бъде заменен с резултат от матура по биология. В балообразуването
се включва също и общият успех от дипломата за средно образование. n



Спортни училища
в България
• „Юрий Гагарин“, Бургас
• „Георги Бенковски“, Варна,
www.sugbvar.hit.bg
• „Св. Климент Охридски“,
Враца, http://sportno-vratsa.com/
• „Г.С. Раковски“, Добрич
• „Васил Левски“, Кюстендил
• „Олимпиец“, Перник, www.
pernik.bg/01sport.htm
• „Георги Бенковски“, Плевен
• „В. Левски“, Пловдив, http://
vasillevskisport.com/
• „М-р Атанас Узунов“, Русе,
www.su-ruse.hit.bg
• „Дръстър“, Силистра
• „Димитър Рохов“, Сливен,
www.sliven.info/su/>fo/su
• „Олимпийски надежди“,
Чепеларе
• „Тодор Каблешков“, Стара
Загора, http://sportno-sz.com/>sz.com/
• „Ген. Владимир Стойчев“,
София, www.genstoichev.
com/?bg&index
• 166-о СУ „Васил Левски“, София,
www.metaka.be/166cy/
• 57-СУ „Св. Наум Охридски“,
София, www.57su.com/
• „Никола Велчев“, Самоков,
http://suvelchev.org/aboutus.aspx
• „Никола Симов“, Търговище,
http://su-targovishte.com/
• „Стефан Караджа“, Хасково,
www.sportno-haskovo.hit.bg/
• „Пиер дьо Кубертен“, Ямбол,
http://cubertene.22web.net/
• Спортно училище „Разград“,
Разград
• Частен професионален колеж
„Източен европейски образователен център“, Пловдив, http://
pkieoc.hit.bg/
• Частен професионален
колеж „Био фит“, София, http://
biofitcollege.com/
• Частен професионален колеж
по спорт и здраве, Дупница,
www.kolegsport.big.bg
• Частни професионални колежи „Делта“, София, Пловдив,
www.delta-bulgaria.com/
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Ваканционни
имоти
Научни степени

Наръчник за
докторанти

или организацията. Рецензиите и становищата задължително завършват с
положителна или отрицателна оценка. Те се изготвят в срок до три месеца от определянето на журито и се
публикуват заедно с автореферата на
дисертацията на интернет страницата на висшето училище или научната
организация.

Новият закон запази разликите
между доктор и доктор на науките

Стъпка 3: Защита
на дисертация

В едномесечен срок след публикуването на рецензиите и становищата
журито провежда открито заседание
за защита на дисертацията. За успешно защитена се смята дисертация, получила най-малко три положителни
оценки, като всеки член от журито
публично обявява своята оценка. Неуспешно защитената дисертация се
връща за преработване. Ако кандидатът желае, не по-късно от една година
след това може отново да се опита да
я защити. Възможни са общо два опита. Степента „доктор“ се присъжда от
деня, в който дисертационният труд е
защитен успешно.

Лора ФИЛЕВА

З

аконът за развитие на
академичния състав
предизвика протести на
учени и вето на президента Георги Първанов,
но все пак разписа новите правила за получаване на степените
доктор и доктор на науките.
Присъждането им занапред ще става
автономно от университетите или научните организации, акредитирани
от Националната агенция за оценяване и акредитация.
Допреди промените това правеше Висшата атестационна комисия
(ВАК) по предложение на научните
съвети на висшите училища или научните организации, които обучават
докторанти. Процедурите, които са
започнали преди 1 март т.г., когато
ВАК беше закрит, ще бъдат приключени по стария ред.
И за в бъдеще научните степени ще
са безсрочни и ще важат на територията на цялата страна. Ако сте станали
доктор в чужбина, степента може да
бъде призната от висшите училища
или от научните организации в съответствие с правилниците им.
Редовната и самостоятелната форма на обучение са с продължителност
до три години, а задочната и дистанционната - до четири години. По изключение, регламентирано в правилниците на съответния ВУЗ или научна организация, срокът може да
бъде удължаван, но не повече от една
година.

Стъпка 1: Тема
за дисертация

За да станете докторант, трябва да
имате завършена магистърска степен и да защитите дисертационен
труд. В Закона за развитие на академичния състав е записано, че дисертацията трябва да съдържа „научни
или научно-приложни резултати, които представляват оригинален принос в науката“. Изискване е проектът
да показва, че кандидатът притежава
задълбочени теоретични знания по

Стъпка 4: „Голям“ доктор

©© Shutterstock

съответната специалност и способности за самостоятелни научни изследвания. Приемът на документи започва, след като университетът или научната организация обяви конкурса в
Държавен вестник.
Кандидатите за докторанти на самостоятелна подготовка предлагат
за обсъждане в съответната катедра
своя проект, който трябва да е разработен в основната му част, като посочват и библиография.
Успешно издържалите конкурса се
зачисляват за докторантура с решение на факултетен, съответно научен
съвет на висшето училище или научната организация, в която ще се обучават. Върху дисертацията се работи по време на редовно, задочно обучение или чрез самостоятелна подготовка. Възможна е и дистанционна
форма на обучение.

Стъпка 2: Жури

Научното жури за защита на дисертационен труд е от петима души, като
най-малко трима са външни за университета и научната организация.
Поне един от тях трябва да е професор. Членовете на журито изготвят
три становища и две рецензии. Едната от тях е от член, външен за ВУЗ-а

Около разработването на закона имаше много дискусии около това дали
трябва да остане степента доктор на
науките, или т. нар „голям“ доктор.
Един от първоначалните варианти
беше тази степен да може да се придобива от лица, които нямат докторска степен. В крайна сметка в закона е записано, че доктор на науките
може да стане само човек, който има
докторска степен.
За целта се подготвя и защитава
нов дисертационен труд, който вече
трябва да съдържа „теоретични обобщения и решения на големи научни
или научноприложни проблеми, които съответстват на съвременните постижения и представляват значителен и оригинален принос в науката“.
Този проект не може да повтаря буквално темата и съдържанието на дисертацията за придобиване на докторска степен.
Защитата е публична пред жури от
седем хабилитирани лица. Най-малко
трима от тях трябва да са професори,
а най-малко четирима - външни лица
за съответното висше училище или
научна организация. Трима от членовете на журито изготвят рецензии,
останалите - становища. За успешно
защитена се смята дисертация, получила най-малко четири положителни оценки, като всеки член от журито
публично обявява своята оценка.
Степените доктор и доктор на науките се удостоверяват с диплома, издадена от съответното висше училище или научна организация. n

Ваканционни
имоти
Езиково обучение

Да поговорим по работа
Какви са възможностите за профилирано
обучение по чужди езици
Мара ГЕОРГИЕВА

О

громните възможности за бизнес
партньорства и работа зад граница
изправят все повече българи пред
необходимостта не просто да говорят
чужди езици, но да владеят на тях
специфична професионална терминология.
Тази тенденция засилва интереса към специализираното
чуждоезиково обучение в България. Ето част от възможностите да научите лексиката в най-търсените области икономика, финанси, право, медицина и др.

Бизнес английски

Курсовете по бизнес английски в Британския съвет са тримесечни с продължителност 48 учебни часа. Необходимо
е ниво на английски поне B1 (Intermediate). Цената е 820
лева. В учебен център „МаксимУм“ обучението е 100 учебни часа, има групи и за начинаещи, и за изучавали езика.
Таксата е 378 лв. плюс учебници. В програмата е включено и оформление на делова кореспонденция.
Във фондация „Св. св. Кирил и Методий“ обучението
е организирано около статии от сп. The Economist, които
улесняват научаването на ключови понятия от езика на
бизнеса. Там се предлага и подготвка за изпитите за бизнес сертификатите на „Кембридж“: BEC-Preliminary, BECVantage и BEC-Higher. За включване в курса е необходимо ниво на владеене на английски B2, B2+ или С1. Обучението е 92 учебни часа, а цената - 404 лв.
Британско-българският информационен и езиков център организира курсове за нива от А2 (Pre-Intermediate) до
С1 (Advanced). Обучението е 80 учебни часа и струва 280
евро. За корпоративни клиенти са разработени специални
кратки обучителни модули: за бизнес комуникация, бизнес кореспонденция, бизнес презентации. За един модул
от 50 учебни часа се плащат 225 евро.
В езиковия център Britanica може да се учи общ, делови
и специализиран бизнес английски, както и комбинации
от различни модули за усъвършенстване на определени
умения или изцяло създадени за конкретен клиент. Цената на обучението за интензивните курсове е от 158 до 380
евро, а за годишното обучение - от 235 до 556 евро. В център „Дива“ се предлагат пет нива за изучаване на бизнес
английски. Всяко е от 100-120 учебни часа, а цената е от 400
лв. до 600 лв. на ниво без учебници.
Езиковият център Bells&Belin организира курсове по
английски за усъвършенстване на презентационни умения. Те продължават 30 учебни часа и струват 230 лв. без
ДДС, но с учебници. Обучение по бизнес кореспонденция
предлага Департаментът за езиково обучение (бивш ИЧС)
в София. Петдесет учебни часа струват 190 лв.
В училища „Фарос“ има обучение за нива от А1 до C1.
Тук се организират и курсове за административен и секретарски персонал (English for Secretaries). Средната цена е
4.90 лв. за учебен час.

Финансов английски

Учебен център „МаксимУм“ предлага 80-часова подготовка за международния сертификат по финансов английски

ICFE на университета „Кембридж“ и за АССА на Асоциацията на лицензираните експерт счетоводители. Кандидатите трябва да владеят езика на ниво най-малко В2. Обучението покрива теми като банково дело, одит, съдебно-счетоводна експертиза, процедури по несъстоятелност и др.
Работи се с оригинални финансови текстове, упражнява се
разбиране при слушане. Таксата е 420 лв. без учебник.
Bells&Belin организира курсове от 30 учебни часа за
счетоводители и финансисти. Обучението и интерактивните упражнения са по текстове и автентични документи, свързани със специфичната лексика. Курсистите получават кратък речник с финансова терминология, както
и диск с всички упражнения. Изисква се ниво на владеене на английски B1. Цената е 230 лв. без ДДС и включва
учебници.
В езиковия център British Training Solutions счетоводители, одитори и данъчни служители могат да учат английски в общото и данъчното счетоводство, финансовите отчети и коефициенти, инвестициите, стоковите борси и др.
Цената е 640 лв. за 44 учебни часа с учебници.
Специализираните курсове по банково и финансово дело
в Berlitz са с продължителност от 40 до 70 учебни часа. Цената е от 6 до 48 лв. на учебен час в зависимост от формата
на обучение (групово, полуиндивидуално, индивидуално)

17 години

практически ориентирано обучение
и успешно кариерно развитие

Частна професионална гимназия

“БАНКЕР”

www.banker-school.com
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Ваканционни
имоти
Езиково обучение
и броя на хората в групата. Центърът организира и езикови семинари с продължителност един, два или три дни за
определен кръг професионалисти по отделни теми. Цената за 18 учебни часа е 140 лв. без ДДС в група до 12 души.
Езиковата школа „Престиж“ предлага обучение по заявка по финасов и банков английски. Изисква се ниво на владеене на езика минимум В1. Продължителността на курса
е от 20 до 60 учебни часа в зависимост от тематиката. Цените са между 220 и 320 лв.

Английски за юристи

Всички курсове са предназначени както за практикуващи
юристи, така и за студенти по право. В Британския съвет
цената е 820 лв. за 48 учебни часа. Обучението е за напреднали с ниво С1 и покрива всички специфични области на
професионалния език, включително писане на договори.
Курсовете са подходящи и като подготовка за изпита за
сертификата ILEC (International Legal English Certificate)
на университета „Кембридж“.
Фондация „Кирил и Методий“ също предлага сертификатно обучение за ILEC. Изискваното стартово ниво на английски е B2. В 15-те учебни раздела се изучава специфична лексика, свързана с корпоративно, договорно, вещно и
трудово право, както и с право на интелектуалната собственост. Подготовката за ILEC включва два модула - първият е 70 учебни часа на цена 391 лв., а вторият - 60 часа за
335 лв.
Курсове за ILEC организират и училища „Хай тайм“. Минималното стартово ниво е В1. Обучението може да продължи между 50 и 280 часа в зависимост от нивото на владеене на езика. Учи се в група или индивидуално по 4 до 8
учебни часа седмично по гъвкав график. Таксите са между 350 лв. и 1230 лв. в зависимост от броя на часовете.
British Training Solutions обучава за сертификата ILEC
във вечерни занятия, два пъти в седмицата на цена от 640
лв. за 44 учебни часа. В „АВО-Бел“ подготовката за изпита струва 699 лв. за 136 часа. Там се учи по смесена форма
на обучение (Blended Learning) - дистанционно и онлайн
в комбинация с физическо присъствие. Цената е 360 лв. за
100 часа.
За юридическото обучение Британско-българският информационен и езиков център изисква минимум ниво В1
по общ английски. Курсовете са разделени на модули, всеки с продължителност от 60 учебни часа и на цена 270 евро.
В Bells&Belin стартовото ниво е същото, обучението продължава 30 учебни часа и струва 230 лв. без ДДС заедно с
учебните материали. В Департамента за езиково обучение
в София цената е 225 лв. за 60 учебни часа.

Английски за медици

Фондация „Св.св. Кирил и Методий“ организира обучението от 60 учебни часа. Изисква се ниво на владеене на езика В2. Изучават се медицинска терминология, най-употребяваните съкращения в медицината, попълване на медицински документи, професионален език и идиоми, практически специализиран речник. Възможен е втори модул
със същата продължителност с тясно профилирана насоченост в зависимост от специалността на записалите се например хирургия, стоматология и др. Цената е 318 лева
за модул.
Срещу 375 лв. за 100 учебни часа медиците могат да учат
английски и в Департамента за езиково обучение. Такива
курсове има и в Berlitz. Обучението в училища „Фарос“ е
със средна цена от 4.90 лв. за учебен час.

Английски за преподаватели

Акредитиран център за преподавателските квалификации и изпити на университета „Кембридж“ в България е
„АВО-Бел“. Училището единствено в страната и региона

провежда курсове за подготовка за придобиване на международно валиден документ за преподавателска правоспособност по английски като чужд език - CELTA (Cambridge
Certificate in English Language Teaching to Adults) и DELTA
(Cambridge Diploma in English Language Teaching).
CELTA е начална квалификация, предназначена за кандидати с ниво C1/C2. Предишен трудов опит не е задължителен. По време на курса стажант-преподавателите изучават основите на преподаването на езика, запознават се с
най-новите тенденции и методики в чуждоезиковото обучение и се упражняват да ги прилагат. В края на курса
няма изпит - оценяването е текущо. Подготовката е интензивна и продължава един месец, струва 1160 евро.
DELTA е квалификация за академични директори и опитни преподаватели по английски на възрастни, малки
деца, тийнейджъри. Обучението е на модули. DELTA модул 1 (845 евро) акцентира върху основите на преподаването на английски като чужд език и е онлайн обучение.
Оценяването е с писмен изпит, който се провежда в „АВОБел“ срещу 165 евро. DELTA модул 2 е присъствен и продължава осем седмици, струва 1240 евро. При него оценката се поставя въз основа на работно портфолио, което съдържа наблюдаваните уроци, писмените задания и външно оценявано наблюдение на урок. Курсовете в този модул
са по смесената форма на обучение (Blended Learning), която съчетава теоретични сесии, дистанционно/електронно обучение, самостоятелна подготовка и подготовка под
преподавателски контрол (четене, проучване и подготовка на писмена работа). DELTA модул 3 (295 евро) е дистанционен и се фокусира върху специфична област (например преподаване на английски език на малки деца, на бизнес английски и др.). Оценява се с разширено писмено задание срещу 140 евро.
От октомври 2010 г. „АВО-Бел“ провежда семинари за
подготовка за трите модула на изпита за преподаватели
по английски Teaching Knowledge Test (ТКТ), както и самия изпит. От кандидатите се очаква да владеят езика минимум на ниво В1. Цената за всеки ТКТ подготвителен еднодневен семинар е 39 лв., а за изпита - 65 лв. за модул.

Автомобили, клиенти, човешки ресурси

Специализиран английски в сферата на автомобилната
индустрия може да се изучава в Bells&Belin. Необходимо

Ваканционни
имоти
Езиково обучение
е завършено ниво B1. Цената на обучението е 230
лв. без ДДС за 30 учебни
часа.
Същият център и на
същата цена предлага и
специализирано обучение по английски за обслужване на клиенти.
Лексиката е свързана
с провеждане на лични
срещи, телефонни разговори, центрове за обслужване по телефона,
писмена комуникация.
При същите финансови
условия протича и обучението по английски в
областта на маркетинга и рекламата, както и
курсовете за социално
общуване и в сферата на
човешките ресурси.
©© Shutterstock

За работещите в
туризма

Варненският езиков център „Крег“ предлага обучение по
английски и немски за работещите в хотелиерството и ресторантьорството. Акцентът е върху използването на езика при работа с клиенти и партньори в разнообразни ситуации - от приемане и въвеждане на резервации до получаване и обработка на рекламации. Първият модул на програмата е общоезиков курс и обхваща нива A1 (за начинаещи) и A2, а вторият е насочен към завършилите ниво B1
и B2 . Продължителността на обучението за всеки модул
е 60 учебни часа, а цената - 345 лв. В училища „Фарос“ обучението по английски в туризма е със средна цена 4.90 лв.
за учебен час.

Икономически немски

Германско-българската индустриално-търговска камара
организира два пъти в годината четиримесечни куpсове
по икономически немски - от януаpи и от септември. Цената за 100-те академични часа е 350 лв. Занятията са в събота. Обучаващите се трябва да владеят езика поне на ниво
В2. Курсът включва разработка и анализ на основни ситуации от деловото ежедневие. Използват се автентични документи, аудио- и видеозаписи. Упражняват се основните стратегии в бизнес комуникацията, както и норми на
поведение, ценностни системи, модели и стилове на общуване, повлияни от националните особености и традиции. Курсът е подходящ за подготовка за изпита Prüfung
Wirtschaftsdeutsch International (PWD), който се провежда
веднъж годишно през май от Германско-българската индустриално-търговска камара и Гьоте институт.

Испански за професионален превод и бизнес

Курсът на институт „Сервантес“ - София, развива комуникативните умения, необходими за общуване на испански език в света на предприемачеството и търговските
отношения.
Институтът предлага и специални курсове за професионална подготовка на устни и писмени преводачи от испански на български език. В програмата са включени лекции
по теория на консекутивния и симултанния превод, въведение във воденето на бележки и практически упражнения. „Сервантес“ организира и обучения по корпоративни
поръчки. В този случай занятията може да се провеждат
и в самата фирма. Цената за специализираните курсове от

30 часа е 275 лв. (в делнични дни) и 300 лв. (в почивните).

Специализиран френски

Френският културен институт предлага специализирани
курсове по бизнес и юридически френски, както и в областта на хотелиерството и туризма. За по-специфични нужди се организира и обучение по поръчка. Курсовете се провеждат два пъти седмично по три астрономически часа.
Кандидатите трябва да имат общо езиково ниво поне B1.
Цената за двумесечно обучение от 72 учебни часа е 310 лв.

Смесени оферти по заявка

Департаментът за езикова подготовка към „Дарби колидж“ организира ексклузивни курсове по бизнес английски, руски, немски и френски за обучение на мениджъри
от различни браншове. Програмата е специално адаптирана, за да улесни хора, които трябва да общуват на английски, немски, френски или руски език на своето работно място, но нямат време да посещават курсове. Занятията се водят в удобно за мениджърите време и място с възможност за комбинирано обучение в България и чужбина.
Продължителността и цените се договарят и са в рамките
на 25-50 лв. за учебен час.
Специализираните обучения в учебен център „Космос“
са по английски, немски, испански, руски, френски, италиански, холандски и други чужди езици по заявка на клиента: в областта на банките, финансите, счетоводството, застраховането, за отдел „Човешки ресурси“, за юристи, лекари, хотелиери, държавната администрация, туристически агенции, технически, бизнес, за работа с европейските
институции, комуникативен. Цените са от 4.50 до 8 лв. за
учебен час за обучение в група и от 30 до 50 лв. за астрономически час и зависят от броя на хората, от сложността на
тематиката и от езика. Холандският например е сред поскъпите езици. n
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Ваканционни
Справочник имоти
 Частни детски градини
Име

Град

Чужди езици

Време на
престой
8.00-18.30 ч.
(до по-късно, в
събота и неделя – по заявка,
без ваканции)

Допълнителни занимания
изобразително и приложно изкуство, народни танци, музика, ски, тенис на корт, плуване,
логопед

Такса
22 лв. на ден без допълнителни
дейности, приспада се 50% от
следващия месец при отсъствие, подготвителна група

„Алиса“
www.alissa-bg.com

„Лозенец“
София

английски – 10 часа седмично, немски – по
избор

„Арлекино“
www.arlekino.info

„Обеля“
София

„Бояна“
www.boyana-bg.com

Бояна
София

английски, италиански, 7.30-19.00 ч.
музика, ритмика и танци, прииспански – по избор – по (целогодишно) ложни изкуства, компютърно
4 уч. Часа на ден
обучение, езда, плуване
танци, приложни изкуства, музианглийски – всекиднев8.00-18.30 ч.
ка, театър, компютри, плуване,
но, немски, руски
ски, бойни изкуства

Валдорфска детска
градина „Златно
зрънце“
www.zlatno-zrantse.bg

Драгалевци
София

немски, английски – 2
пъти в седмицата

„Веда“
www.vedabg.com

„Сердика“ и
„Илинден“
София

обучение на немски и на
български език

рисуване, пластициране с пчелен
восък, изработване на кукли, ра8.00-18.00 ч.
с природни материали, из(целогодишно) бота
лети, природосъобразен начин
на живот
музика, модерни и народни тан8.00-18.00 ч.
балет, театър, плуване, ски,
(без ваканции) ци,
тенис на корт, езда

„Г С. Уланова“
www.ruliceum.org

„Лозенец“
София

руски, английски

8.00-18.00 ч.

„Джани Родари“
www.djanirodari.org

„Слатина“
София

английски, френски, испански, руски,
италиански

„Дойче шуле“
www.
deutscheschulesofia.com

Горна баня
София

немска детска градина, английска детска
градина

„Д-р Мария
Монтесори“
www.montessori-bg.org

„Горна баня“
София

английски

„Д-р Петър Берон“
www.pberon.com

Лозенец
София

английски – 10 часа
седмично

хореография, музика, рисуване,
басейн и спортен салон, деца от
3-годишна възраст
приложни изкуства, ателие по
керамика, солово пеене, пиано,
8.00-18.30 ч.
народни и латино танци, йога,
(целогодишно) футбол, тенис на корт, плуване,
ски, волейбол, таекундо, фехтовка, стена за катерене
танци, пиано, изобразително и
8.30-17.00 ч.
приложно изкуство, ритмика,
(без ваканции) пластика, плуване, ски, сноуборд,
тенис на корт
бални и народни танци, балет,
8.00-17.00 ч.
рисуване, пиано, плуване, ски училище, футбол
драматизация, кукловодство, на8.00-17.30 ч.
родни и спортни танци, плуване,
ски, карате

„Дрита“
www.dritaschool.com

Симеоново
София

английски – 15 часа
седмично

8.00-16.30 ч.

„Елхица“
www.elhica.com

Симеоново
София

английски – всеки
ден,немски – 3 пъти
седм., руски – 2 пъти
седм.

приложни изкуства, театър, ла8.00-18.30 ч.
тино и народни танци, ски, плу(целогодишно) ване, йога за деца, логопед

500 лв. месечно, без транспорт,
ски и плуване

„Ерих Кестнер“
www.eks-bg.eu

„Люлин“
София

немски – 20 часа
седмично

8.00-18.00 ч.

2470 евро год., без транспорт,
предучилищна група – 2980
евро год.

„Жирафче“
www.giraffche.com

„Лозенец“
София

английски – 10 часа
седм.

„Звездичка“
www.zvezdichka-sofia.
com

„Павлово“
София

английски – 5 часа
седмично

„Космос – Кидс“
www.cosmos-kids.org

Парк „Заимов“
София

английска ясла и градина, немски, руски, френски или испански като
втори език

танци, изобразително и приложно изкуство, музика, театър, карате, художествена гимнастика,
ски, плуване
йога за деца, музика и рисуване,
8.00-18.30 ч.
танци, приложни изкуства, бяло
и зелено училище
ателиета „Уча се да чета“, „Музика и танци“, „Спортно-със8.30-18.30 ч.
тезатeлни игри и изправител(целогодишно) на гимнастика“, плуване, ски
училище, тенис на корт, бойни
изкуства
8.00-18.30 ч.
(възможност танци, музика, рисуване, арт
до 23.00 ч., съ- школа, театър, плуване, йога,
бота и неделя ски
– по заявка)

„Къщата на Алиса“
www.alisahouse.org

„Оборище“
София

философия с деца, куклен теаанглийски – всеки ден
8.00-17.00 ч.
тър, компютърно обучение, при(съвместно с „AВО Бел“) (целогодишно) ложни изкуства, музика, спорт,
йога за деца

„Малечко“ www.
malechko.com

Княжево
София

английски – 6 часа
седмично

8.00-18.30 ч.

319 лв. на месец за половин ден,
без храна и транспорт, следобедни ателиета по интереси
– 200 лв. на месец за пълен комплекс обучение
480 лв. месечно, без транспорта и спорт

„Марита“
www.marita-m.com

„Мотописта“
София

английски – всеки ден

„Мария Магдалена“
www.mmagdalena-bg.
com

„Гоце Делчев“
София

английски, немски

8.00-19.00 ч.
пиано, приложни изкуства, на(целогодишно) родни танци, плуване, ски

490 лв. месечно, без транспорт
и допълнителни занимания

пиано, компютри, музика, изкуства, фолклор, танци, плуване

520 лв. на месец, без
транспорт
400 лв. на месец, без
транспорт
За обучение и храна при престой до 13.30 ч. – 430 лв. на месец; за цял ден – 520 лв.
2800 евро год. при еднократна
вноска, за транспорт – още 970
евро год.
340 евро на месец, за подготвителна група – 330 евро на месец, без обяд и транспорт

500 лв. месечно, без транпорт

380 лв. на месец с храна, без
транспорт
3750 евро год. с храна и транспорт, за предучилищната група
– 3950 евро год.
2500 евро год., без транспорт
около 2800 евро год., за подготвителния клас – около 3100
евро год., без транспорт

385 лв. месечно плюс 5.50 лв. на
ден за хранене, без транспорт

400 лв. месечно, без транспорт

800 лв. месечно за цял ден без
храна, 500 лв. за половин ден

музика, рисуване, танци, плуване, тенис на корт, ски
приложни изкуства, музикални
7.30-19.00 ч.
часове по английски, музика, на530 лв. на месец, без
(целогодишно) родни танци, художествена гим- транспорт
настика, балет, плуване

Ваканционни
имоти
Справочник
 Частни детски градини
Име
„Меридиан 22“
www.meridian22-edu.
com

Град

Чужди езици

Време на
престой

Допълнителни занимания
изобразително и приложно изкуство, вокална група, балет, плуване, тенис на корт, карате

Такса
за детската градина – 200 евро
на месец, без допълнителните
занимания и транспорт, пред
училищна група – около 3000
евро год. в зависимост от броя
на вноските, без транспорт

„Младост 2“
София

английски – 10 часа седмично, предучилищната 8.15-17.30 ч.
група – 15 часа седмично

„Немо“
www.nemo-bg.com

„Драгалевци“
София

немски, английски – всеки ден

музика, приложни дейности, те- 550 лв. на месец, без транс8.00-18.30 ч.
студио, балет, плуване, порт и допълнителни
(целогодишно) атрално
джудо, ски, йога за деца
занимания

„Ново поколение“
www.novopokolenie.eu

„Възраждане“
София

английски – всеки ден

изобразително изкуство, при8.00-18.30 ч.
ложни изкуства, театър, пи(целогодишно) ано и солфеж, латино и народни танци

„Пейо Яворов“
www.yavorovschool.org

„Руски паметник“
София

английски, испански, немски, френски,
руски, италиански – по
желание

7.30-18.30 ч.
(целогодишно) театър, музика, рисуване, спорт 450 лв. месечно, без транспорт

„Питър Пан“ (с ясла)
www.pitarpan.hit.bg

„Гео Милев“ и в
полите на Витоша
София

английски – 6 уч. часа
седмично

изкуство, танци, куклен театър, 490 лв. месечно за яслата,
8.00-18.00 ч.
екология, обучение в гру- 450 лв. за градината, без
(целогодишно) етикет,
пи от 8 деца
транспорт

„Пламъче“

„Красно село“
София

английски – всеки
ден, немски – 2 пъти
седмично

8.00-18.30
ч. (събота: 10-16 ч.)
– целогодишно

музика, изобразително и приложно изкуство, народни и латино
танци, ски училище, плуване, зе- 450 лв. месечно, без транспорт
лено училище

„Приятел на детето“
www.eufriend.eu

комплекс на БАН
София

английски – 8 часа
седмично

8. 00-18. 00 ч.
(без ваканции)

музика, танци, театър, рецитация, изобразително и приложно
изкуство, компютър, спортни
подвижни танци

„Рай“
www.gradina-rai.com

„Малинова долина“
София

английски – всеки ден,
немски

8.00-18.30 ч.
(почасови услуги след
18.30 ч., без
ваканции)

етикет, фолклор, екология, музика и рисуване, балет, пиано и сол- 600 лв. на месец, без
феж, детски оркестър, плуване, транспорт
спортна гимнастика, ски, айкидо

„Св. Кл. Охридски“
www.st-kliment.hit.bg

„Дианабад“
София

английски – 2 ч. дневно

7.30-17.30 ч.

спортни танци, латино танци,
музика, Lego игри, математика

450 лв. на месец, без
транспорт

„Свети Наум“
http://svetinaum.net/

„Бояна“
София

английски, немски,
испански

8.00-17.00 ч.

музика, балет, карате, плуване,
ски, футбол

500 лв. месечно, без транспорт

„Светлина“ (с ясла)
www.svetlina.net

„Зона Б-5“, „Овча
купел“, „Малките 5
кьошета“
София

английски – целодневно, 7.30-18 .00 ч.
испански, френски
(без ваканции)

„Сияние“
www.sianie.page.tl

„Бояна“
София

английски – всеки ден, групово или
индивидуално

музика, театър, приложно изку7.30-18.30 ч.
латино танци, таекундо,
(целогодишно) ство,
плуване, ски училище

„Слънчево зайче“
www.bgchkolo.com

„Лозенец“
София

английски – 10 часа седмично, испански – 2 ч.
седмично

9.00-16.30 ч.
музика, танци, ски, таекуондо,
550 лв. на месец, без
(целогодишно) художествена гимнастика, пиано транспорт

400 – 500 лв. месечно, без
транспорт

400 лв. на месец, за обяд – 4 лв.
на присъствен ден

музика, изобразително и приложно изкуство, танци, театър, фи- 340-370 евро на месец, без
нансово възпитание, ски, кънки, транспорт
плуване, гимнастика, туризъм,
училище за скаути, йога
300 лв. месечно, за храна – 170
лв. месечно, без транспорт

„101 защо“
www.101dg.org

„Красно село“
София

английски – 10 уч. ч.
седмично

народни и модерни танци,
спортни игри, актьорско майсторство, участие в междуна7.30-19.00 ч.
родните фестивали „Млади та(целогодишно) ланти“ и „Лачени обувки“, пиано,
солфеж, творчески игри, планинарско и ски училище, учител с
роден език английски

„Увекинд“ www.
uwekind.com

„Бояна“
София

немски

8.00-18. 00 ч.

Целодневен детски
център Wonder World
и детска градина
„Чуден свят“
www.wondergroup.eu

„Драгалевци“,
„Бояна“
София

в центъра – целодневно
английски, в детската
8.00-17. 30 ч.
градина – два пъти на
ден английски, по избор (без ваканции)
– испански език

„Чудната къщичка“
www.wonderhouse-bg.
com

„Люлин 2“
София

английски – 2 пъти
седмично

народни и модерни танци, изоб- 350-370 лв. месечно, без
7.30-18.00 ч.
и приложно изкуство, транспорт
(целогодишно) разително
театър, музика

„Малкият принц“
www.edu-varna.com

Варна

английски – всеки ден,
немски, френски – индивидуални занимания

изобразително и приложно изкуство, пиано, танци, музика, те8.00-18.00 ч.
пластика, спортна и худо(целогодишно) атър,
жествена гимнастика, плуване,
езда, тенис

около 26 лв. на ден, без
транспорт

„Ян Бибиян“
www.elin-pelin.biz

Стара Загора

английски – 5 часа
седмично

8.00-18.00 ч.
(целогодишно) рисуване, музика, танци

230 лв. месечно, вкл. транспорт

полудневно – 380 лв. на месец, целодневно – 560 лв., без
транспорт

танци, изобразително и приложно изкуство, музика, театър,
ски, карате

3000 евро год., без транспорт

музика, танци, учебни предмети „Философия с деца“ и „Добродетели“, плуване, тенис на корт,
художествена гимнастика, зелено училище, ски, карате, йога

500 евро на месец за английския
център или 320 евро месечно за
детската градина, без транспорт и допълнителни спортни
занимания

Таблицата подготви Мара ГЕОРГИЕВА
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Ваканционни
Справочник имоти
 Частни училища с прием от 1 до 7 клас
Име

Град

Степен на
образование

Прием на
документи

Прием в 1 клас

Прием след 1 клас

Чужди езици
1- 4 кл. – английски – всеки ден по 2
часа, испански, руски – 2 часа седм., 5-8
клас – английски и 4 часа седм. втори
чужд език по избор

„Българско школо“
www.bgshkolo.com

„Лозенец“
София

Основно

от 1 март

комбинаран тест за изутест за начална училищна
чения материал за съотготовност
ветния клас

„Веда“
www.vedabg.com

София

Основно

от 1 март

тест за училищна
готовност и събеседване

тест по български, математика и немски, прием
немски – 11-20 часа седмично, английот 5 клас за начинаещи
ски – от 5 клас – 4 часа седмично
по немски

„Г. С. Уланова“
www.ruliceum.org

„Лозенец“
София

Средно

целогодишно

тест за училищна
готовност

тест за езикова
подготовка

руски, английски

тест-разговор

1-4 кл.: немски раздел – немски – 22
часа седм., английски – факултативно
от 2 клас; английски раздел – англ. – 22
часа седмично, немски – факултативно
от 2 клас, само в 5 кл. – 1 паралелка с
20 часа седм. немски ез. за начинаещи,
1 паралелка с 20 ч. седм. английски ез.
за начинаещи – целодневно обучение

„Дойче шуле“ (немски и
София
английски раздел)
www.deutscheschulesofia.com

Средно

от 1 февруари

събеседване

„Д-р Мария Монтесори“
www.montessori-bg.org

Горна баня
София

Основно

От 1 април

договор и плащане на
първа вноска до 30 май

„Д-р Петър Берон“
www.pberon.com

София

Основно

от 1 март

„Дорис Тенеди“
www.doristenedi.com

„Бели брези“
Средно
София

от 1 февруари

предучилищни класове за
5-и 6-годишни – интервю,
1 клас – тест за училищна
готовност

тестове за нивото по
английски, български и
математика

„Дрита“
www.dritaschool.com

Симеоново
София

Средно

от 1 март

тест за училищна
готовност

тестове по български,
математика, английски

„Дружба“
www.drujba.org

„Обеля 2“
София

Основно

постоянен

„Ерих Кестнер“
www.eks-bg.eu

София

Основно

от 15 април

„Иван Вазов“
www.ivazovschool.com

Княжево
София

Основно

от април

„Меридиан 22“
www.meridian22-edu.com

„Младост 2“
Основно
София

подготвителен и 1 кл. – от
10.2., 2-7 кл. – от
25.5. – с пробно
обучение

„Немско училище – София“
(към Немското посолство)
www.ds-sofia.bg

София

„Пейо Яворов“
www.yavorovschool.org

удостоверение за преместване в друго
училище
тест за начална училищна тест по български, матеготовност
матика, чужд език

проверка на знанията по
събеседване с родителите английски, български и
математика
тест за училищна
тестове по български,
готовност, за
математика и немски,
изучавалите немски език
прием и с нулево ниво по
– събеседване по немски
немски
език
тест по английски, при
събеседване
наличие на свободни
места

английски, от 5 кл. – италиански,
испански
английски – 10 часа седм., немски, испански, руски, френски след 5 кл.
предучилищен клас – 18 часа английски седмично; от 1 до 7 клас – около 15 часа английски седмично; от 5
клас – втори чужд език (немски, испански, руски, френски, китайски); във
2, 3, 4, 5 и 6 клас – британски езикови
сертификати
английски – 15 часа седм., испански,
немски, руски – от 5 клас
английски – 3-6 часа седмично, след 3
клас – испански
немски – 15 часа седмично, английски –
от 4 клас 4 часа седмично

английски език – 14 часа седм.

интервю, пробно
петдневно обучение,
тест за училищна
готовност

тест по английски, български, математика,
пробно обучение

Средно

1 февруари – 28
февруари

приемен изпит по немски
език

приемен изпит по немски език

София

Средно

от 1 март

тест и събеседване

„Питър Пан“

„Борово“
София

Основно

от 1 май

прием от 5 клас

„П. Р. Славейков“
www.slaveikov-school.com

Княжево
София

Основно

от 1 май

Първа частна
математическа гимназия
www.parvamatematicheska.
com

тест за училищна
тест по български, анготовност, предучилищен
глийски, математика
клас

„Редута“
София

Средно

от 1 март

проверка на училищна
готовност

тест по български и
математика

„Рьорих“
http://roerich-school.org

Драгалевци
София

Средно

от 1 март

тестове по български,
английски – 10 часа седм., от 3 кл. –
математика и за ниво на немски, френски, испански като втоанглийски
ри чужд език

„Св. Георги“
www.wondergroup.eu

„Лозенец“
София

Средно

от 15 февруари

„Св. Кл. Охридски“
www.st-kliment.hit.bg

София

Основно

от 1 януари

тест за училищна
готовност, има и
подготвителен клас
за подготвителен и
за 1 клас – тестове за
училищна готовност и
по английски, разговори с
психолог и с училищното
ръководство
тестове за
интелектуални
възможности и за
училищна готовност

„Св. Наум“
http://svetinaum.net/

Бояна
София

Средно

от 1 март

„Св. София“
www.svetasofia.com

Княжево
София

Основно

предучилищeн и
първи клас – от 1
тест за училищна
март, останалиготовност
те класове – от
20 май

тест за училищна
готовност

тест за чужд език, български и математика
свидетелство за завършена начална степен на
образование

общообразователни тестове, тест по английски, разговори с психолог и с училищното
ръководство
тестове по български,
математика, чужд език
удостоверение за завършен клас и тест по чуждия език
тест по български, математика, английски и
събеседване

английски – 10 часа седмично, след 5 кл.
– втори чужд език – испански, немски
преподава се само на немски по немската образователна система, допълнителни часове по български и история, след 3 клас – английски, от 6 клас
– френски за немскоговорящите деца
английски, френски, немски, испански,
руски, полски, италиански
английски – 6 часа седм., втори чужд
език – немски, френски, испански – 4
часа седм.
английски – 7-8 часа седмично
английски – 1-4 кл. – 10 часа седмично,
от 5 кл. – 6 часа седмично

половината от учебната програма е
на английски, втори чужд език – от 3
клас, от 5 клас част от темите са на
английски
по избор: английски по 10 часа седмично, немски – 8 часа седм., италиански – 8 часа седм., след 5 клас – руски,
италиански
немски, английски – 16 ч. седмично
с компютър, след 5 клас – испански,
френски, италиански
английски – 10 часа седмично, немски
или руски от 5 кл.

Ваканционни
имоти
Справочник

Занимания по интереси

Спорт

Такси

народни танци, театър, допълнително математика 2 ч. седм. от 2 клас

баскетбол, таекоундо, художествена гимнастика

6500 лв. годишно – вкл. обучение, храна, допълнителни занимания, без транспорт

компютърно обучение, актьорско майсторство (на немски език), изобразително и приложно изкуство, пиано, спортни, народни и модерни танци, модерен
балет

плуване, ски, шахмат, фехтовка, айкидо, футбол, езда

хореография, музика, изобразително изкуство, в 4 клас – подготвителен за
Частното училище за танцово изкуство „Г.С. Уланова“ и за частно езиково
училище

1-3 кл. – 3550 евро год. при еднократна вноска – вкл. целодневно
обучение, храна и допълнителни занимания, без транспорт; 4-7
кл. – 2800 евро год. такса полудневно обучение при еднократна
вноска, без транспорт

спортни игри, плуване

310 евро на месец – със закуски за 1-4 клас, без обяд и транспорт

театрално студио, пиано, модерни танци, компютърно обучение

плуване, тенис на корт, ски,
сноуборд, тенис на маса, волейбол, баскетбол, футбол

1- 4 кл. – 2400 евро год. целодневно обучение, без храна и транспорт, с учебници, 5 кл. с нулеви познания по езика – 2800 евро.
год., без храна и транспорт, с учебници, 5-8 кл. – полудневно –
1800 евро год., без учебници, транспорт и храна

редовни часове по компютърно обучение, руски език, керамична пластика, дърворезба, пиано, бални, народни и модерни танци, хор
компютърно обучение, ателиета по театър, изобразително изкуство, журналистика, танци

тенис на корт и на маса, фитнес, ски, волейбол, баскетбол,
футбол, таекундо, шахмат
тенис на корт, ски, плуване,
карате

4000 евро годишно (до 14.30 ч.), 4600 евро (до 17.00 ч.) – с храна,
транспорт, учебници и пособия; отстъпка за две и повече деца,
плащане на три вноски
около 3000 евро год., без транспорт, целодневно обучение

изобразително, приложно и сценично изкуство, музика, компютърна грамотност, балет, хореография, ученически вестник

плуване, ски, сноуборд, бойни
изкуства, тенис на корт, тенис на маса, футбол, баскетбол, волейбол, хандбал, танци

предучилищен, 1-6 клас – целодневно обучение – 3830 евро годишно; 7 клас – 2260 евро – полудневно обучение, без транспорт

компютърен клуб, театрална и вокална група, училищен вестник, иконопис,
танци

ски, футбол, волейбол, плуване, тенис на маса, шахмат, хокей на трева

1- 4 кл. – около 3700 евро год., 5-7 клас – около 2950 евро год., без
транспорт

компютри, пиано, народни танци, фотоклуб, приложни изкуства

футбол, баскетбол, шах, тенис
2000 евро год., без транспорт
на маса и на корт, волейбол

компютърно обучение, изобразително и приложно изкуство, танци, вокална
група, оркестър, театрално студио, интеркултурно обучение

плуване, баскетбол, тенис на
маса, тенис на корт, шахмат,
карате, художествена гимнастика, футбол, ски

1- 4 кл. – 3710 евро год., 5-7 клас – 2750 евро, по желание храна (700 евро год.) и клубове по интереси (300 евро год.), без
транспорт

приложни изкуства, балет

плуване, бейзбол, тенис на
корт, ски училище

4800 лв. год., без транспорт и спортни занимания

компютърно обучение, програма по гражданско образование, приложни изкуства, народни, спортни, модерни и латино танци, театрална и вокална група,
балет, готварство, моден дизайн

баскетбол, плуване, тенис на
корт и на маса, ски, брейк, художествена гимнастика, карате, волейбол, шах

3000 евро год. за подготвителния клас, 3200 евро год. – за 1 клас,
3600 евро год. – за 2-7 клас, без транспорт, отстъпка за второ и
трето дете от семейството

приложно изкуство, театър, училищен хор, народни танци, пиано, готварство

плуване, айкидо, таекуондо,
футбол

при еднократни вноски: предучилищен клас – 3200 евро год., 1-4
клас за българи – 3700 евро год., за небългарски граждани – 5200
евро , 5-8 клас за българи – 4000 евро год., за небългарски граждани – 5700 евро, без транспорт

изкуства, компютърно обучение, билингвално обучение, народни танци

плуване, баскетбол, тенис на
маса, фитнес

моделиране, рисуване, народни танци, компютърно обучение

футбол, волейбол, ски

клуб „Християнска етика“, рисуване и приложни дейности, пиано, народни
танци

спортни игри, футбол

компютърно обучение, клуб „Млад журналист“, танци, изобразително изкуство футбол, баскетбол

2300 eвро за целодневно обучение с храна и учебници, без
транспорт
за полудневно обучение – 1300 евро със закуска без транспорт,
за целодневно обучение – 1800 евро без храна и транспорт, разсрочено плащане
около 3600 лв. год. без допълнителните занимания, безплатна
занималния до 4 клас, след 5 клас – 50 лв. на месец за занималня,
без храна и транспорт
1-4 клас – 2900 евро с храна и извънкласни занимания, 5-7 клас –
1600 евро год., без храна и транспорт, разсрочено плащане

пиано, театър, компютри, вокална група, училищен вестник, танци

плуване, волейбол, баскетбол,
ски, сноуборд

целодневно обучение – 3700 евро год. без транспорт, разсрочено плащане

пиано, компютърно обучение, танци, учебни предмети „Философия с деца“ и
„Добродетели“, рисуване, арт конструиране, моден дизайн, актьорско майсторство, млад изследовател

плуване, тенис, футбол, художествена гимнастика, спортни танци, ски училище, зелено
училище, карате, йога

такса записване – 350 евро, такса обучение – 5500 евро годишно,
без храна, транспорт и допълнителни спортове

математика – 8 часа седм. плюс 3 ч. клуб „Математика“, компютърна грамотност, пазарни отношения, рисуване, европейска цивилизация, училищен вестник на английски език, разговорен английски 8 часа месечно с преподавател от
Американския колеж, балет, Клуб на знаещите и можещите

тенис на корт, плуване,
ски, шахмат, синьо и зелено
училище

от 1-4 кл.- 6700 лв. год., от 5 клас – 7200 лв. годишно – с храна,
без транспорт

компютърно обучение, музика, изобразително изкуство, базово училище на СУ
„Св. Кл. Охридски“

плуване, тенис, футбол, ски,
спортни танци, баскетбол

2800 евро год. с храна, без транспорт и спортни занимания

тенис на корт и на маса, басмузика и пиано, танци и хореография, изобразително и приложно изкуство, комоколо 3800 евро год. с храна, допълнителни занимания и
кетбол, волейбол, футбол, лека
пютърно обучение
транспорт
атлетика, ски, шах
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Ваканционни
Справочник имоти
 Частни училища с прием от 1 до 7 клас
Име

Град

Степен на
образование

Прием на
документи

Прием в 1 клас

Прием след 1 клас

Чужди езици

„Светлина“
www.svetlina.net

София

Основно (с подготвителен
клас)

от 1 март

тест за училищна
готовност

тест по български, английски, математика

„Евроучилище Ровел“
www.rovel.bg

Иваняне
София

Средно

от 1 февруари

за предучилищен клас и 1
клас – разговор и тест за
училищна готовност

„Увекинд“
www.uwekind.com

Княжево
София

Средно

от 1 март

разговор и тест за
училищна готовност

Частно СОУ по изкуства и
чужди езици „Артис“
www.lyceum-artis.eu

„Иван Вазов“
Средно
София

от 1 февруари

интервю, има и
подготвителен клас

„Бъдеще“
www.stoyanstroi-highschool.
com

Пловдив

Основно

от 1 март

по документи

Езиково училище „Малкият
принц“
www.edu-varna.com

Варна

Основно езиково

от 26 май

тест за училищна
готовност

„Едмънд Бърк“
www.pls_eburk.com

Пловдив

Средно

от 30 март

събеседване

„Елин Пелин“
www.elin-pelin.biz

Стара
Загора

Основно

от 1 февруари

събеседване

„Класик“
www.classicschool.org

Пловдив

Средно

от 1 април

тест за училищна
готовност

тестове по всички общоанглийски – 10 часа седм. За 1-4 кл., след
образователни предме5 клас – немски, испански
ти, капаро 1000 евро
първи език – немски, втори език – антест по немски, българглийски от 3 клас, преподава се по IB
ски и математика
програми
италиански – от 1 кл. – 8 часа седм.,
интервю
английски за 1-7 кл.- 2 часа седм., латински – от 5 клас – 2 часа седм.
английски – за подготвителна група –
3 часа седмично, за 1 клас – 3 часа седпо документи
мично, за 5 и 6 клас – 6 часа седмично,
след 5 клас – немски, испански, руски –
по избор
от 1 кл. – английски 8 часа седмично, за
тестове по английски
2-7 кл. – английски – 6 часа седм., подгои за проверка на личнотовка за изпитите на Кеймбридж, за
стните качества
3-7 кл. – руски език – 2 часа седм., след 5
кл. – френски – 4 часа седм.
английски – 4-5 часа седм., втори
проверка на знанията по
чужд език след 2 клас – китайски или
английски
корейски
английски – в 1 кл. – 6 часа седмично,
за 2 – 4 кл. – 7 часа седм., 5 и 6 кл. – 8 ч.
успех от предходната госедм., 7 кл. – 6 ч. седм., подготовка за
дина не по-нисък от 4.50,
езикови изпити и допълнителни занисъбеседване
мания по английски извън часовете, испански език – по желание от 1 клас
тест „Класик“ на
английски – 9 часа седм., след 5 клас –
училището
испански, немски, италиански по избор

английски – над 20 часа седм., испански, френски

Ваканционни
имоти
Справочник

Занимания по интереси

Спорт
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Такси

компютърно обучение, музика, танци, театър

плуване, зимни кънки, ски, езда,
3600 евро год., без транспорт
туризъм

компютърно обучение, рисуване, народни традиции и обичаи, вокална група,
театрално студио, модерни танци, уеб дизайн

тенис на корт, плуване, фитнес, бойни изкуства, ски,
футбол

за целодневно обучение – 3377 евро год. с храна, 4422 евро с храна и транспорт, разсрочено плащане

театър, изобразително изкуство, танци

ски, туризъм, карате

2900 евро год., без храна и транспорт

рисуване и пластика или музика – 6 часа седм., компютърно обучение, рисуване с компютри

спортни игри

100 евро при записване и 2600 евро годишно с храна, без
транспорт

пиано, музика, рисуване, театър

тенис на корт и на маса, баскетбол, волейбол, шах

1-4 и подготвителен клас – 1000 евро годишно, 5-7 клас – 1050
евро годишно, без храна и транспорт; отстъпки за второ дете
в семейството

компютърно обучение – изпитен център за сертификат на „Кембридж“ за компютърни умения, танци, театър, музика, програми „Философия на поведението“ и за възпитаване на социални умения

плуване, тенис, езда, ски

1-4 клас – около 26 лв. на ден, 5-7 клас – около 22 лв. на ден – с храна, без транспорт

компютърна зала, ситуативни игри

бойни изкуства и танци

1300 евро год. с храна

информационни технологии, театрално-музикални занимания, народни танци,
изобразително-творчески дейности

спортни игри

1800-2000 лв. год. с храна, без транспорт, 2100-2300 лв. год. с
храна и транспорт

компютърно обучение, информатика, музикален театър, мултимедиен клуб,
компютърен дизайн

тенис, бойни изкуства, ски, ае1500 евро год. без допълнителни занимания, храна и транспорт
робика, скуош, фитнес клуб
Таблицата подготви Мара ГЕОРГИЕВА

ОБУЧАВА НАД 10 000 СТУДЕНТИ В ШИРОКО ПРОФИЛНИ И СПЕцИАЛИЗИРАНИ
БАКАЛАВЪРСКИ, МАГИСТЪРСКИ И ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ
СРАВНИ И ИЗБЕРИ ДА УЧИШ:
• В първия частен университет, акредитиран с максимална оценка за 6 години
• В единствения български университет с европейски сертификати за качество – DS Label за признаване на дипломата в
чужбина, и ECTS Label за натрупване и трансфер на кредити за студентска мобилност
• В университет с 20-годишни традиции в обучението на лидери, висока професионална реализация на пазара на труда,
независим живот и предприемачески дух
НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА:
ГЪВКАВОСТ: Предлагат се 18 бакалавърски програми в редовна, задочна и дистанционна форма, както и обучение „на две
скорости” за 3, вместо за 4 академични години.
ИНОВАТИВНОСТ: Разкриване на 2 нови бакалавърски програми – „Международни икономически отношения в медийна
среда” и „Бизнес икономика”, обучение в единствената по рода си специалност у нас „Дизайн за архитектурна среда”.
МОБИЛНОСТ: Възможност за избор на 4 профила за специализирана подготовка в „Публична администрация” и „Бизнес
администрация”.
АДЕКВАТНОСТ: Широко застъпване на чуждоезиковото и компютърното обучение по време на целия учебен процес.
ПРЕДПРИЕМЧИВОСТ: Създаден е първият на Балканите Руски център в партньорство с фондация „Русский мир” и Международна академия за лидери за стимулиране на творческата активност на младите хора.
ОТГОВОРНОСТ: За привличане на младия елит от Варна се отпускат 18 стипендии за кандидат-студенти с отличен успех,
както и на отличници студенти и на изявени спортисти на университета.
НЕПОВТОРИМА АТМОСФЕРА ЗА УЧЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ:
• Университетът се намира в живописния курортен комплекс „Златни пясъци” край Варна, трите основни учебни корпуса и
общежитието са в непосредствена близост до морето.
• Обучението се провежда в съвременно оборудвани аудитории и специализирани кабинети, компютърни зали, лаборатории
и художествени ателиета.
• Висшето училище разполага с безплатна Wi-Fi зона, спортна база, библиотека, медицински комплекс и локален банков
клон.
ВАЖНО ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ:
• ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ: Диплома за завършено средно или висше образование и сертификати за чужд език или компютърни умения по желание за определяне ниво на компетентност.
• СРОК ЗА ПОДАВАНЕ: По график за всяка изпитна сесия.
• КАНДИДАТСТВАНЕ: По избор с есе на общозначима тема, участие в он-лайн конкурси, специализирани изпит по
предмети за държавно регулираните специалности - право и архитектура, тест или събеседване с комисия в зависимост от
избраната специалност, оценки от матури, положени изпити в други висши училища.
• ИЗПИТНИ СЕСИИ: от 22 февруари до 29 август 2011 г.

ЗА ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС:
• Посетете Центъра за кандидат-студентски прием и университета на адрес: Варна, к.к. Чайка, п.код 9007
• Обадете се на 052/355 106 – национален телефон за кандидатстудентска информация
• Попитайте в някое от 35-те регионални бюра в страната или
във филиала ни в Смолян
• Изпратете запитване на e-mail адрес: marketing@vfu.bg
• Кандидатствайте on-line на: http://ksp.vfu.bg и http://www.vfu.bg
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Ваканционни
Справочник имоти
 ЧАСТНИ Гимназии С ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС
Име

Условия за кандидатстване

Годишна такса, профили
ГРАД СОФИЯ

приемният изпит: съчинение на тема, несвързана с изучаваното в училище, и тест
от 4 раздела на български език. За регистрация за изпита се изисква среден успех не понисък от 5.00 от първия учебен срок на 7
клас, за записване – не по-нисък от 5.00 от
свидетелството за завършен 7 клас

5700 евро. Всички класирани ученици могат да кандидатстват за стипендии и намаляване на учебната такса от 5% до 100%. Училището има общежитие за учениците от страната. Колежът е акредитиран от Американската акредитационна образователна асоциация MSACS, както и от
Международната бакалауреатска организация IBO. При успешно завършване на петгодишното обучение учениците получават две дипломи за средно
образование – българска и американска

прием в 8 клас и в 11 клас за програмите
International Baccalaureate и A Level. Приемен
изпит за 8 клас – езикова култура, преразказ,
математика. Приемен изпит в IB Diploma
за 11 и 12 клас – английски език, литература и математика. Международен образователен център към University of Cambridge
International Examinations (CIE), UCAS център
за университети във Великобритания

обучение по международни образователни програми – британските Pre
IGCSE (8 клас), IGCSE (9 и 10 клас), International Baccalaureate/A-Level (11 и 12
клас). Завършилите получават две дипломи: българска и международна –
IB или A Level. Годишни такси: българска програма – 2800-2900 евро; интегрирана IGCSE (9 и 10 клас) – 3500-3980 евро; международна IB/A-Level (11 и 12
клас) – 5500-5980 евро

Частна профилирана гимназия
с чуждоезиково обучение
„Меридиан 22“ – IB World School
http://highschool.meridian22-edu.
com/

прием в 8 клас – тестове по БЕЛ и математика; прием в IB Diploma Programme за 11 и
12 клас – изпит по английски език

2100 евро год. за българи; 3500 евро год. за чужденци, английска езикова гимназия, представител на колежа „Сейнт Андрюс“ – Кембридж; за IB Diploma
Programme в 11 и 12 клас – 3900 евро год. за ученици на „Меридиан 22“, 4300
евро за български кандидати от други училища и 5500 евро год. за чужденци

Национален учебен комплекс по
култура с лицей за изучаване
на италиански език и култура –
София (държавен)
www.nukk.org

националните изпити за всички гимназии в
страната

дипломите се признават в италиански вузове без изпит, легитимни са и за
България. Преподавателите са препоръчани от италианското Министерство на образованието

Първа частна английска гимназия
„Уилям Шекспир“
www.fpels.ws

тест за обща култура и съчинение на свободна тема

2200 евро, втори чужд език – немски, френски, испански, руски; допълнително профилиране: български и история; химия и екология; биология; математика, география и икономика; акредитиран член на ОПТИМА, бизнес мениджмънт по програма на американската фондация „Джуниър ачийвмънт“,
договори с висши училища за продължаване на обучението без приемен изпит, член на Асоциацията на Кембридж училищата

Софийска езикова гимназия
www.cegbg.com

тест за логическо и асоциативно мислене или по успех от изпитите за държавните училища

1600 евро, разсрочено плащане, интензивно изучаване на английски, след 9
клас – втори език по избор – френски, немски, испански; възможен е трети
език по желание; от 10 кл. – профили: хуманитарен и природо-математически, професионално обучение – хотелиерство и екскурзоводство и практика в хотел „Радисън“, интензивна подготовка за TOEFL и SAT

Средно общообразователно
училище с ранно чуждоезиково
обучение „Дрита“
www.dritaschool.com

тест по български и математика и за ниво- около 1800 евро год., два профила – езиков и природо-математически, межто по английски, признават се оценките от дународна диплома за английски език на Anglia Examination Syndicate
националните изпити

Американски колеж в София
www.acs.bg

Международна гимназия „Проф.
д-р В. Златарски“
www.zlatarskischool.org

за профили „Право“, „Мениджмънт“ и „ХумаЧастна английска гимназия „Проф. нитарен“ – тест по български и трансформиращ преразказ на непознат текст или
Иван Апостолов“
есе; за профил „Технологичен“ – плюс тест
www.ivanapostolov.bg
по математика

за новоприети – 2600 евро год., 4 профила – право, мениджмънт, хуманитарен, технологичен; интензивно изучаване на английски език; авторски програми, хабилитирани преподаватели от университети в София, от съд,
прокуратура, банки; подготовка за IELTS, TOEFL и SAT; езиков курс в Англия,
изпитен център на Pearson Test of English General (PTE General)

Частна немска гимназия „Веда“

по успех и комбиниран тест по български и
математика; при свободни места се признават резултатите от нац. изпити

1795 евро год. при еднократна вноска, германски преподаватели, подготовка за немска езикова диплома Sрrachdiplom ІІ

Частна профилирана немска и
английска гимназия „Дойче шуле“
www.deutscheschulesofia.com

тест и събеседване

1800 евро, учители германци, англичани и американци, подготовка за
Sрrachdiplom ІІ, китайски език като профилиращ предмет с преподавател
китаец

Частна гимназия „Увекинд“
www.uwekind.com

тест по български и математика, проверка на индивидуално ниво на образование,
креативност

2900 евро год., засилено чуждоезиково обучение по немски и английски език,
кандидат училище IB (преподава се по IB програми)

Немска езикова гимназия „Ерих
Кестнер“
www.eks-bg.eu

успех от 7 клас най-малко 4.50, годишни
оценки от 7 кл. по бълг., матем., чужд език – 1900 евро год., преподаватели чужденци, диплома Sprachdiplom С1, участие
най-малко 5, тест по математика и българ- в българо-немски проект „Училище с интеркултурно обучение“
ски и входящ тест по немски за паралелките с по-високо ниво на немски

Частна профилирана гимназия с
изучаване на чужди езици „Св. св.
Кирил и Методий“
http://kmschool.info

тест по езикова култура и математика и
евро год., интензивно английски и испански език по избор, профили от
есе, признават се резулатите от национал- 2100
10 клас: чуждоезиков, хуманитарен, природо-математически, технологичен
ни изпити

Средно общообразователно
училище „Евроучилище Ровел“
www.rovel.bg

общообразователен тест, капаро при
сключване на договора 1000 евро за новите ученици

Профилирана гимназия с
чуждоезиково обучение „Св. Наум“ тест по обща култура
– кв. Бояна
http://svetinaum.net/

8-9 кл. – целодневно обучение, 10-12 кл. – полудневно обучение. Цена в зависимост от услугите между 2200 евро и 5500 евро (само при избор на пансион), разсрочено плащане; чуждоезикови профили с английски, немски, испански, информационни технологии, история и цивилизации; спецкурсове по
история, литература, математика и др. избрани предмети; руски, френски, уебдизайн, подготовка за международни сертификати по английски
1850 евро полудневно обучение, с 2 профила – английски и немски език, подготовка за SAT, TOEFL, за сертификатите на Гьоте институт, международно призната езикова диплома, базово училище на СУ „Св. Кл. Охридски“

Ваканционни
имоти
Справочник
 ЧАСТНИ Гимназии С ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС
Име

Условия за кандидатстване

Годишна такса, профили

Частна профилирана гимназия с
интензивно изучаване на чужди
езици „Езиков свят“
www.ezikovsviat.com

събеседване и тест по български или математика, признават се резулатите от националните изпити; прием за класове след
8 клас – след приравнителен изпит по чужд
език или индивидуално обучение

1500 евро, интензивно изучаване на английски, японски, немски, руски
или испански; билингвално обучение, член на Асоциацията на училищата
с изучаване на японски език и на Асоциацията на Кембридж училищата в
България

Гимназия с езиков, хуманитарен
и технологичен профил „Пейо
Яворов“
www.yavorovschool.org

интервю по български и математика по материала от 7 клас и психологически тест,
признават се и оценките от националните изпити

2000 евро с учебници; профили: чуждоезиков (английски, френски, немски, испански, италиански, руски), хуманитарен (чужд език плюс разширено изучаване на литература и история), технологичен (чужд език плюс информатика, информационни технологии и мениджмънт), изкуства (чужд език плюс
журналистика, театър, рисуване); прреподаватели чужденци; лицензиран
сертификатен център за английски език TOЕIC

Езиково средно
общообразователно училище
„Дорис Тенеди“
www.doristenedi.com

тест по българска граматика и математика; успех от 7 клас над 5.00 и положителна
характеристика

2260 евро; немска и английска езикова гимназия; втори език по избор; подготовка за TOEFL, SAT, DаF, D.E.L.E.; тригодишен курс по бизнес и мениджмънт
по програма и с диплома на Техническия университет – София; рефератна
система; подготовка за сертификати на „Майкрософт“

Частна профилирана гимназия
„Дружба“
www.drujba.org

тест по български и математика, признават се резултатите от националните
изпити

2000 евро, разсрочено плащане; профили – хуманитарен и природо-математически; училището има пансион.

Частна професионална гимназия
„Банкер“
www.banker-school.com

тест и есе

около 1800 евро, 2 специалности: „Финанси, банково и застрахователно
дело“ и „Малък и среден бизнес“, и двете – с интензивно изучаване на англ.
език, преподаватели от банки, финансови институции и университети,
ежегодни практики в европейски страни по международни програми, факултативно изучаване на корейски език

Първа частна математическа
гимназия
www.parvamatematicheska.com

изпит по математика

1600 евро, разсрочено плащане; профили: природо-математически с интензивно изучаване на английски език; чуждоезиков; технологичен – информационни технологии и икономически дисциплини. В 8 клас интензивно изучаване на английски или немски; учители с роден език английски.

Частна професионална гимназия
по мултимедия, компютърен
графичен дизайн и анимация
www.codam.net

общообразователен тест по български и
математика, събеседване по рисуване и
компютърни умения, прием след 8 клас –
тест по английски и събеседване по рисуване и компютърни умения

1450 евро, специалности: компютърна графика, компютърна техника и
технологии, програмно осигуряване, компютърни мрежи, филмов монтажист, компютърна анимация, от 9 клас преподаването по някои от специалните предмети е на английски език

Частно бизнес училище
„Евростандарт“
www.eurostandart.org

тестове по математика и български плюс
преразказ на непознат текст, признават се
и оценките от националните изпити

2000 евро год., специалности: икономика и мениджмънт; банково дело, интензивно изучаване на английски, втори западен език – немски, испански;
специализирано компютърно обучение, част от Българо-английски консорциум за образование

Професионална езикова гимназия
по мениджмънт и бизнес
администрация „Хелиос 2000“
www.heliosschool.com

1680 евро, интензивно изучаване на английски или испански, профили: икои мениджмънт; туризъм; специалности: икономика и мениджмънт,
общообразователен тест, признават се ре- номика
бизнес администрация, маркетинг, счетоводна отчетност, икономика на
зултатите от националните изпити
търговията, банково, застрахователно и осигурително право, икономическа информатика

Частна професионална гимназия
по туризъм „Св. Мина“
www.svetimina.eu

прием по документи

1000 евро год., специалности: мениджмънт в туризма, организация на хотелиерството, производство и обслужване в заведенията за хранене, готвач, сервитьор-барман; 2 форми на обучение – редовна и самостоятелна (за
навършили 16 г.); интензивна чуждоезикова подготовка, компютърно обучение, възможност за продължаване в колежа „Св. Мина“

Професионална гимназия
по икономика, туризъм и
информатика „Булпрогрес“
www.bulprogress.com

тест по български, признават се резултатите от националните изпити

1150 евро с включено зелено училище; специалности: туризъм, информатика, хотелиерство. Засилено изучаване на английски, испански, немски език.

Частна професионална гимназия
по българска национална кухня,
ресторантьорски и хотелиерски
мениджмънт „Братя Вълчеви“
www.bratiavaltchevi.com

приемен тест, признават се и резултатите от националните изпити

950 евро, специалности: ресторантьор, хотелиер и фирмен мениджър с
възможност да продължат обучението си в Частния колеж по туризъм
„Братя Вълчеви“ със специалност „Предприемачество и мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството“ и професия „Фирмен мениджър“;
интензивно изучаване на английски и информационни технологии, стаж в
големи хотели

Гимназия „Рьорих“
http://roerich-school.org

общообразователен тест и тест за входно ниво по език

1550 евро, профили: чуждоезиков и технологичен; първи чужд език – английски, френски, немски или испански; втори чужд език по избор, училищен
вестник

Средно общообразователно
училище по изкуства и чужди
езици „Артис“

прием след 7 клас – изпит по изкуство и
тест по български

2600 евро – с храна и учебници; интензивно изучаване на английски; профилирано обучение по изкуства: рисуване, пластика, художествена фотография, компютърен дизайн

Частно училище за танцово
изкуство „Г. С. Уланова“

медицински преглед, музикални и ритмични умения, физически данни и танцувални
умения

2480 евро, разсрочено плащане; сертификат за трета степен професионално образование по специалностите: „Класически танци“ – професия
балетист (прием след завършен 4 клас), и „Модерни танци“ – професия
танцьор (прием след завършен 7 клас); редовна и индивидуална форма на
обучение; интензивно изучаване на руски и английски.

ЧСОУ „Г. С. Уланова“

тест по руски (за профилираната паралелка 2500 евро год.; профилирано изучаване на руски и английски. Английски език,
по руски език) и тест по английски език (за подготовка за сертификати по английски от Кембридж институт и по
профилираната паралелка по ангилйски език) руски от Института за руски език „А. С. Пушкин“ – Москва

Първа частна професионална
гимназия по охрана и сигурност
„Св. Георги Победоносец“
www.security-school-bg.com

след 8 клас – приемен изпит по физическа
подготовка и тест за психологическа пригодност за обучение

1050 евро год.; специалност „Лична охрана“; професионална подготовка по
право, криминалистика, лична защита, специална психология, оръжезнание,
стрелкова подготовка, бойни приложни техники и др.
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Ваканционни
Справочник имоти
 ЧАСТНИ Гимназии С ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС
Име

Условия за кандидатстване

Годишна такса, профили
ОБЛАСТ БУРГАС

Частна профилирана гимназия
с изучаване на английски език
„Британика“
www.britanika-bg.com

1950 евро.; пълни отличници, класирани на международни и национални изяви – безплатно; отстъпка за ученици с успех над 5.50, класирани на международни и национални изяви; отстъпка за деца с един родител, братя и
сестри, които учат в училището, деца на учители; интензивно изучаване
на два чужди езика – първи английски, втори по избор – немски, испански,
френски или руски; информатика и информационни технологии

тест и събеседване

ОБЛАСТ ВАРНА
4 вноски по 318 евро, след 7 и 8 клас специалности: икономика и мениджмънт, бизнес администрация, счетоводна отчетност, банково дело, организация и управление на хотел; интензивно изучаване на английски, немски
и компютри; учебна практика във фирми и банки

Частна професионална гимназия
„Бизнесбанк училище“
www.businessbankschool-bg.com

тест и събеседване

Частна професионална
гимназия по икономика и бизнес
администрация „Атанас Буров“
http://byron-school.my.contact.bg

900 евро; специалности: счетоводство, банково и застрахователно дело,
мениджмънт, бизнес администрация, информатика; интензивтест по избор – български или математика стопански
но изучаване на английски; възможност за приравняване на всяка година с
езикова гимназия.

Частна езикова гимназия с
изучаване на чужди езици
„Джордж Байрон“
http://byron-school.my.contact.bg

евро; езици: английски, немски, френски; езикови ваканции в чужбина;
тест по избор – български или математика 900
подготовка за сертификати на „Кембридж“ и TOEFL

Национална верига училища по
туризъм – гимназии и колежи
„Константин Фотинов“ – Варна,
Смолян, Старо Оряхово, София,
Каварна, Созопол, Стара Загора
www.kfotinov.com

прием след 7 клас – общообразователен
тест, прием след 8 клас – приравнителен
изпит по английски език

950 евро; специалности: организация на туризма и свободното време, организация на хотелиерството, кетъринг, производство и обслужване в заведенията за храненe, селски туризъм (за гимназиите в Старо Оряхово,
Смолян, София и Каварна), екскурзоводство, туристическа анимация; интензивно изучаване на чужди езици – английски, немски, руски; производствена и учебна практика в хотели и ресторанти; платени 3-месечни стажове в Германия и по българското Черноморие; признати за обучаваща
институция в сферата на туризма от Националната агенция по труда в
Германия

Частна професионална гимназия
със специалности с интензивно
изучаване на чужди езици
www.uk-varna.hit.bg

тест, признават се резултатите от националните изпити

1500 евро; специалности: „Организация на туризма и свободното време“;
„Организация на хотелиерството“; „Производство на кулинарни изделия и
напитки“; „Оперативно счетводство“; 4-годишен курс на обучение със специалности готвач, сервитьор, барман, сладкар; интензивно изучаване на
чужди езици – английски, немски, руски и др. по желание

Профилирана гимназия по
информационни технологии и
обществени комуникации „А.
Екзюпери“
www.it-tlp.com

3200 лв. год., профилиращи предмети – английски, немски, информатика и
успех – много добър, тест по английски и съ- информационни технологии; SISCO академия – регистриран професионален
беседване, признават се резултати от на- център с лицензирани 10 компютърни специалности; сертифициран изпиционалните изпити
тен и учебен център Cambridge Computer School, университетски преподаватели, учители чужденци
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Частна професионална гимназия
по мениджмънт
www.chpgmvt.hit.bg

1200 евро, специалности след 7 клас: икономика и мениджмънт, с разширено изучаване на английски; задочно обучение за възрастни 2 години по специалностите „Оперативно счетоводство“ и „Икономика и мениджмънт“

по документи

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Частна профилирана езикова
гимназия „Едмънд Бърк“
www.pls_eburk.com

тест за интелигентност

1100 евро; профил – английски език; изучават се корейски, японски, арабски; договор с Национален военен универститет „В. Левски“ – В. Търново,
за прием без изпит

Профилирана гимназия „Класик“
www.classicschool.org

успех над 5.00 и тест за прием „Класик“ на
гимназията с успех над 70 точки

1400 евро, профилирани паралелки по английски и компютри, официален изпитен център на „Майкрософт“, оторизиран център за полагане на TOEIC
и TOEFL

Частна профилирана гимназия
с чуждоезиково обучение
„Стоянстрой“
www.stoyanstroi-highschool.com

след 7 клас – по документи, признават се
резултатите от националните изпити,
тест на гимназията по български; прием
след 8 клас – по всяко време на учебната година с приравнителни изпити, приемат се
ученици от цялата страна

8-12 клас – 1490 евро год.; отстъпки за второ дете в семейството; общежитие; чуждоезиков профил: първи чужд език – английски, втори – испански, немски; център за професионално обучение с 10 професии в системата
на ресторантьорството и туризма, бизнес администрацията, чуждоезикова и компютърна подготовка, мениджър в малкия и средния бизнес, офис
секретари

успех от 7 клас най-малко мн. добър 5, тест

900 евро; два профила: информатика; право и публична администрация; интензивно изучаване на английски; професия програмист с 2 специалности:
програмно осигуряване и системно програмиране; специализирани в областта на софтуреното обучение, европейски сертификати за компютърни
знания и умения ЕСDL

Частна гимназия
„Акад. Любомир Илиев“
www.school-inform.com

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Частна профилирана гимназия с
чуждоезиково обучение „Челопеч“
http://www.pelss-chelopech.bg

признават се оценките от националните
изпити

500 лв., разсрочено плащане, 25% отстъпка за отличен успех; класически
тип английска езикова гимназия; допълнителни часове по компютърна грамотност, сертификат за компютърна грамотност; лятна езикова практика в „Аурубис“ и „Челопеч майнинг“; единствената в България частна
фирмена гимназия – издържа се от „Челопеч майниниг“ ЕАД
Таблицата подготви Мара ГЕОРГИЕВА
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Ваканционни
Справочник имоти
 Езиково обучение
Фирма

„Алианс“ ЕООД
София
www.аlliance-bg.com

Обучение по:
английски – официален представител на L.C.C.I
за изпитите JET/ SET, London Tests of English for
Children; подготовка за изпити на „Кембридж“ и
за TOEFL, представител на училища във Великобритания и Малта; бизнес английски; немски –
лиценз на Гьоте институт за сертификат ZD,
провежда изпитите Start Deutsch 1 и 2, Zertifikat
Deutsch für Jugendliche (ZDJ); италиански; френски;
испански; руски

Форми на обучение
за ученици и възрастни – целогодишно, интензивно – 2-3месечни, съботно-неделни,
суперинтензивни летни – 1-месечни; немски и френски като
втори език за ученици; лятно
обучение в Англия , Малта и
Австрия за деца и възрастни

Възраст на
курсистите

Цена

средна цена на учебен час – 2.20
лв. без ДДС, без учебници; раздеца от 5
срочено плащане на 4 вноски за
години, ученици, ученици, на 2 вноски – за възстуденти,
растни; отстъпка за две деца в
възрастни
семейство, трето дете и пълни сираци безплатно, отстъпка
за два езика

английски – общ, бизнес, разговорен, юридически,
медицински, бизнес кореспонденция, за европейските институции, за кандидат-студенти, подготовка за сертификати за TOEFL, SAT 1, IELTS, както и на „Кембридж“; лицензиран изпитен център
на Лондонската търговско-индустриална камара,
подготовка и провеждане на сертификатните
изпити ECCE и ECRE на Мичиганския университет;
Департамент за
френски – общ, специализиран, „Цивилизация и
езиково обучение
разговор“, за европейските институции, подго(бивш ИЧС)
товка за сертификат TCF и TCF за Квебек – лиценСофия
www.deo.uni-sofia.bg зиран изпитен център; немски – подготовка за
изпит DаF; испански – общ и подготовка за серитификат DELE Intermedio; гръцки – лицензиран
център за изпит на Центъра за гръцки език (КЕГ);
руски – лицензиран център за сертификата ТРКИ;
сръбски; хърватски; италиански – общ и подготовка за сертификат CELI; турски; арабски; полски; холандски, румънски, чешки, словашки, полски

за всички езици 360 часа – 900
лв., 150 часа – 399 лв., без учебници, подготовка за TOEFL и SAT
1 – 210 лв., подготовка за сертификати на „Кембридж“ – 499
лв., подготовка за IELTS – 560 лв.,
бизнес английски – 450 лв., разинтензивен – 1-месечен, 3 -ме- деца от 5
говорен английски – 260 лв., ансечен, полуинтензивен – днеглийски за кандидат-студенти
години,
ученици,
вен или вечерен, вечерен, съ– 660 лв.; френски – 60 часа –
студенти,
ботно-неделен, мултимедийно възрастни
180 лв.; руски – 30 часа – 105 лв.;
обучение за деца по английски
гръцки – подготвителни курсове за сертификат – 140 лв.;
немски – подготовка за сертификати DaF – 180 лв.; испански –
подготовка за сертификат DELE
Intemedio и италиански – подготовка за сертификат CELI –
360 лв.

Britanica
София, Пловдив,
Варна и Бургас
www.britanica-edu.
org

английски – общ, делови, бизнес, подготовителни сертификатни програми за сертификатите
на University of Cambridge, BEC, IELTS, както и за
Cambridge Young Learners

целогодишно и интензивно,
групово и индивидуално, корпоративно, програми за индивидуална работа, културнообразователни клубни програми
за деца и ученици, програми
за развиване на комуникативни и бизнес умения, 10-дневни програми в планината през
юли (Britanica Summerland), едномесечни културни програми
в чужбина (Children International
Summer Villades)

деца от 4.5
години, ученици,
студенти,
работещи

интензивни курсове в София –
от 158 до 380 евро, годишно
обучение: от 235 до 556 евро за
учебна година

British Сouncil /
Британски съвет
www.britishcouncil.
org/bulgaria

за възрастни: общ и бизнес английски; подготвителни курсове за IELTS и за изпитите на „Кембридж“; юридически английски; за деца и ученици:
подготовка за сертификатите на „Кембридж“;
корпоративни курсове; преподаватели с роден
език английски

продължителност на един срок
– 3 месеца. Курсове за възрастни – 48 часа; за деца от 5 до 14
години – 36 часа; за ученици от
14 до 17 години – 48 часа; интензивни летни курсове.

деца и ученици
от 5 до
17 години;
възрастни от
18 години

48-часов курс за възрастни – 820
лв.; 36-часов курс за деца и ученици до 11 г. – 710 лв.; 48-часов
курс за деца от 11 до 17 г. – 900
лв., вкл. учебници и материали.
Един учебен час е 55 мин.

ученици от 5
до 18 години,
възрастни

за ученици: от 410 до 515 евро
на година (на 3 вноски). За възрастни: курсове по 2 месеца и
половина – 245 евро (на 2 вноски), подготовка за изпитите на
„Кембридж“ – 425 евро, Клуб по
разговорен английски – 180 евро.
Цените включват учебници, текущи консултации, членство към
библиотеката на центъра, тематични вечери, тържества
за малките ученици. Отстъпки за семейства, при записване на двама души едновременно,
за плащане на цялата такса за
обучение в началото на курса, за
презаписване, „Доведи приятел“

за ученици – целогодишно; за
възрастни – 2.5 месеца, вечерни курсове; летни интензивни курсове: за ученици – 2-6
седмици (на модули), за възрастни – 1 месец; индивидуални занимания

Британскобългарски
информационен и
езиков център –
София
www.bbilcentre.com

английски – общ, бизнес; подготовка за изпитите на „Кембридж“, клуб по разговорен английски,
за деца от предучилищна възраст и ученици, летни езикови лагери във Великобритания (групови и
индивидуални)

„Фарос“
www.pharos.bg

английски, немски, френски, италиански, испански,
гръцки, компютърно обучение, подготовка за изпитите на „Кембридж“; оторизиран вътрешен
целогодишно, тримесечни курцентър на университета „Кембридж“ за провеж- сове, съботно-неделно, дневно,
дане на Cambridge ESOL Examinations, IЕLTS, TOEFL, вечерно, летни курсове
TOEFL IBT формат, корпоративно обучение, преподаватели с роден език английски

средно 4.90 лв. за учебен час при
групово обучение, възможност
за разсрочено плащане, без учебдеца от 5
отстъпки за следващ член
години, ученици, ници,
на семейството, за корпоративстуденти,
ни клиенти, за втори курс на
възрастни
обучение във фирмата, за преподаватели в държавни училища,
за летен курс

BELS & BELIN
София
www.belsbelin.com

английски – общ, бизнес, специализиран, сертификатен, за матура и външно оценяване; езиков
одит за фирми, обучение по месторабота; английски за различни сфери – право, човешки ресурси, маркетинг, счетоводство, презентации и др.;
подготовка за изпита на „Кембридж“ CAE, разговорен английски; немски по месторабота – общ,
бизнес

средна цена на час 4.50 лв. за група от 5 души, без учебници, отдеца от 7
стъпки за постоянни клиенти,
години, ученици, за втори член на семейство,
студенти,
възможност за разсрочено плавъзрастни
щане, безплатен входен тест,
безплатно ползване на заемна
библиотека и консултации

целогодишно, 4-месечно, съботно-неделно, летни интензивни
курсове, групово и индивидуално обучение, формат по желание на корпоративни клиенти

Ваканционни
имоти
Справочник
 Езиково обучение
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Цена

АВО БЕЛ
www.avo-bell.com

пълен спектър курсове по английски език; възрастни – общ и бизнес английски, английски за
комуникация; корпоративно обучение и езиков
одит, сертификатна подготовка Cambridge, IELTS,
TOEFL; изпитен център на University of Cambridge,
ESOL Examinations; сертифициране и „Кембридж
квалификации“ за преподаватели по английски;
курсове по схемата „Аз мога“ на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, преподаватели англичани и българи; акредититация от
Европейската асоциация за качествени езикови
услуги EAQUALS

„Престиж“
София
www.prestige.bg

английски, немски, мултимедийна учебна среда,
бизнес английски, лицензиран изпитен център за
европейски езиков сертификат TELC

интензивно, 3-месечно, дневно, вечерно, съботно-неделно, летни курсове за деца и
възрастни

деца от 6
години, ученици,
студенти,
възрастни

от 220 до 320 лв. за ниво без
учебници, отстъпки за досегашни курсисти, за втори член на
семейството, за студенти, за
близнаци

Berlitz
София
www.berlitz.bg

английски за деца и за възрастни: общ и специализиран – бизнес, банково и финансово дело, изкуство и развлечение, срещи и презентации, делови
преговори, човешки ресурси, продажби, медицински английски, авиационен, юридически; немски,
испански, френски, италиански, руски, японски;
подготовка за сертификати по всички езици, обучение на корпоративни клиенти, детски езикови
летни лагери, преподаватели с роден език за езика, който преподават

целогодишно, интензивно, полуинтензивно, индвидуално, полуиндивидуално – за 2-3
души, обучение в 3 вида групи с
различен размер (до 4, до 6, до 8
души), съботни, летни интензивни курсове

деца от 4
г., ученици,
студенти,
възрастни

от 6 до 48 лв. на учебен час в зависимост от формата на обучение, без учебници, разсрочено плащане

английски – общ, разговорен, бизнес, за WORK
&TRAVEL, за юристи, медици, служители от държавната администрация, подготовка за сертификати на „Кембридж“, IЕLTS, TOEFL; международен
„Космос“
изпитен център на Тринити колидж – Лондон, за
София
Spoken English for Work (SEW); немски – общ, бизwww.cosmos-edu.org нес, подготовка за изпитите на Гьоте институт и DSH; испански – общ, подготовка за DELE;
корпоративно обучение; студентски програми в
САЩ; детска езикова занималня

целогодишно, полугодишно, интензивно, лятно, съботнонеделно, дневно, вечерно, по
месторабота

деца от 3
г., ученици,
студенти,
възрастни

300 лв. за 100 уч. часа, отстъпки
за ученици, студенти, безработни, за всеки следващ пореден
курс, за „Доведи приятел“

индивидуално и групово, целогодишно, интензивно – 1.52 месеца, дневни, вечерни, съботно-неделни курсове

деца от 5
г., ученици,
студенти,
възрастни

от 400 лв. до 600 лв. на ниво, без
учебници, отстъпки за повече
от един член на семейството

Център „Дива“
София
www.diva-centre.org

английски – общ, бизнес, подготовка за сертификати на „Кембридж“, подготовка за матура по английски и за кандидатстудентски изпити по езика, корпоративно обучение, семинари по поръчка;
френски – общ, бизнес; немски – общ, бизнес

За деца 4 – 7 г. полудневна детска градина, ученици – полудневна програма веднъж
седмично, програма „Първокласник“; летни езикови програми; Blended learning (смесено
обучение) – занятия в интернет и присъствени часове с
преподавател

деца от 4
години, ученици,
студенти,
възрастни

от 79 лв. до 979 лв. за ниво, преференциални цени за начинаещи
ученици до 3 клас, отстъпка за
летни интензивни курсове и за
студенти редовно обучение

Американски колеж
София
www.acs.bg

английски – за деца и възрастни (разговорен, бизнес), подготовка за ТОЕFL и SAT 1 (английски и математика), индивдиуално обучение, корпоративно обучение, комуникативен и писмен английски,
ваканционни програми – пролетно и лятно училище, полагане на изпита TOEFL в колежа

целогодишно за деца и ученици
в събота; за възрастни – 2.5
месеца, събота и неделя, интензивно за всички възрасти
през юли, пролетно (през април) и лятно (през юли) езиково училище само за деца и ученици с възможност за ползване
на общежитие

деца от 6 до 15
г., обучение за
възрастни над
16 г.

870 лв. за деца (октомври –
юни); 600 лв. за възрастни; подготовка за ТOEFL и SAT 1 – 680
лв.; SAT 1 математика – 360 лв.;
индивидуално обучение – 26 лв./
академичен час; бизнес английски – 680 лв.; пролетно училище 4-8 април 2011, целодневно
– 480 лв.; лятно училище – 4-29
юли, целодневно – 1200 лв. Цените са с ДДС, вкл. учебни материали, а за ваканционните програми – и храноден. Отстъпка за
семейства

Американскоанглийска академия
София
www.aea-bg.com

английски – общ и разговорен, преподаватели с
роден език английски

само летни курсове – юни и
юли

деца от 6 г.,
ученици

средна цена около 900 лв. за целия 2-месечен курс, с учебни
помагала

„Хай Тайм“
София
www.hightime-bg.
com

английски, немски, френски, испански, италиански,
руски; специализиран английски за медици, юристи, застрахователи; бизнес английски и немски;
разговорен английски и немски за възрастни; езиков одит; подготовка за матура и кандидат-студентски изпит по английски, подготовка за изпитите на „Кембридж“, ILEC, BEC, IELTS, TOEFL,
подготовка на деца за изпитите на „Кембридж“,
занималня за деца от 1-4 клас

целогодишни, полуинтензивни, интензивни, летни, съботно-неделни курсове; обучение
индивидуално и по месторабота; мултимедийна среда, бизнес семинари и корпоративни
обучения

деца от 4
г., ученици,
студенти,
възрастни

от 10 до 505 евро; индивид. обучение 20 – 26 лв./час; подготовка
TOEFL, SAT, IELTS, изпити на „Кембридж“ – 400 -900 лв. в зависимост от броя часове; отстъпки за студенти, преподаватели,
повече членове от семейство,
за два курса, за ранна регистрация, безплатни консултации
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над 6 г.,
ученици,
студенти,
възрастни

английски – 330-385 лв. за ниво,
разговорен – 230 лв., за кандидат-студенти – 318 лв., матура по английски – 318 лв., за ученици – 330 лв., интензивни – 282
лв., сертификатна подготовка – от 63 лв. до 464 лв. в зависимост от броя часове и вида
на сертификата; немски – 330352 лв. за ниво, за ученици – 330
лв.; испански – 330 лв. за ниво,
руски – 270 лв. за ниво, френски
– 330 лв. за ниво, японски – 584
лв. за ниво

целогодишно за ученици, сут
решни, дневни, вечерни, съботно-неделни курсове за възрастни, интензивни летни курсове

деца над 4
г., ученици,
студенти,
възрастни в
групи от 5-8
курсиста

378 лв. за ниво за общ английски/
немски, 420 лв. за специализирани бизнес курсове, 60 лв. месечно за детски програми, 5 лв. на
учебен час за разговорни курсове, отстъпки за следващо ниво,
втори член на семейство и за
редовни клиенти след първото
обучение; учебен комплект бонус
за трето и по-високо ниво

целогодишно за деца, групово,
индивидуално, дневно, вечерно, съботно, фирмено обучение
по заявка

деца от 6
г., ученици,
студенти,
възрастни

от 328 до 640 лв. на ниво без
учебен комплект, отстъпки за
ученици и студенти редовно
обучение в курсове за възрастни,
отстъпка за стари курсисти

немски език – общ, за начинаещи, разговорен,
смесено обучение (дистанционно и присъстГьоте институт
вени фази), младежки курсове, задочни курсоСофия
ве, подготовка за изпити – TestDaF, Zertifikat
www.goethe.de/sofia Deutsch,Zertifikat B2, Zertifikat C1, за държавни
служители

1-2-3-4-5 пъти седмично, екстензивни – 15 седмици, интензивни – 15 седмици или 6
седмици през лятото, суперинтензивни – 4 седмици, по уговорка: курсове за малки групи,
индивидуални и фирмени, летни, младежки курсове през лятото за 14-16-годишни, смесено обучение, разговорни
курсове

за курсисти
– от 16 г.,
за летните
младежки
курсове – от
14 г.

от 300 лв. за 45 уч. часа до 870
лв. за 240 уч. часа, диференцирано и според профила на курса и
времето на провеждане

Френски културен
институт
София
www.institutfrance.bg

френски – общ, бизнес, за работещи в туризма,
курсове „Европейски съюз“, висше ниво, за деца,
ателиета: разговор, цивилизация, курс за усъвършенстване, подготовка за изпитите DALF/DELF

2-3-4-5-седмично, интензивни,
дневни, вечерни и съботно-неделни курсове

деца oт 3 г.
до 14 г. и за
възрастни

от 200 до 310 лв., за учебници –
от 30 до 55 лв.

Институт
„Сервантес“
София
http://sofia.cervantes.
es

общи курсове по испански, интензивни, специализирани: подготовка за изпити DELE, бизнес испан- курсове през делничните дни,
ски, устен и писмен превод, разговорен, за деца и гъвкав график, съботни и съподрастващи, за испаноговорещи деца и подрастващи, по български за испаноговорещи, прего- ботно-неделни курсове
вор на граматика, дистанционен

над 16 г. (с
изключение
на курсовете
за деца и
подрастващи –
над 6 г.)

общоезикови курсове: 30 уч. часа
– 228 – 252 лв., 60 уч. часа – 350452 лв., специализирани курсове
– 185-400 лв., отстъпки за курсове и изпити DELE за курсисти на
института, безплатен достъп
до библиотеката и до курсовете по интернет

British Training
Solutions
http:/www.ihsofia.
com

специализиран английски (бизнес, юридически, финансов), семинари по ръководство на екип, мениджмънт, комуникативни способности, обслужване на клиенти и маркетинг; корпоративни
обучения от преподаватели с роден език английски, английски за деца, подготовка за сертификати на университета „Кембридж“

деца от 6
г., ученици,
студенти,
възрастни

44 учебни часа – 640 лв., за деца –
50 уч. часа – 600 лв., вкл. учебници и материали; бизнес семинари – гъвкави цени; отстъпки за
записване за пореден курс; възможност за разсрочено плащане

Международна
фондация „Св. св.
Кирил и Методий“
София
www.cmfnd.org

английски – общ, разговорен, кандидатстудентски, подготовка за матура, по месторабота, за
ученици, сертификатна подготовка за TOEFL, SAT,
GRE, GMAT, IELTS, Cambridge Certificates, BEC, ILEC;
немски – общ, за ученици; испански, руски, френски, японски

„МаксимУм“
София
www.maximumcenter.com

английски – общ, бизнес с профил финансов мениджмънт, IT и маркетинг, инженеринг, архитектура; немски – общ, специализиран с профил
банково дело и IT; корпоративно обучение, кандидатстудентски курсове, целогодишен алианс
за ученици до 8 клас, предучилищна подготовка,
подготовка за IELTS, TOEFL и „Кембридж“, подготовка за сертификата за финансови мениджъри
Cambridge ICFE

Kreg Education
Варна
http://kreg.bg

английски – общ, специализиран, бизнес, подготовка за изпитите на „Кембридж“ и IELTS, английски за деца, фирмено обучение, тематични
модули – бизнес общуване, счетоводство, туризъм; немски – само за възрастни – общ, тематични модули хотелиерство и ресторантьорство;
френски, испански, италиански, японски

Департамент за
езикова подготовка
към „Дарби колидж“
www.darbicollege.
com

подготовка за международни изпити – IELTS,
TOEFL, SAT, FCE, CAE, CPE, английски – общ и бизнес, подготовка за матура по английски; немски
и френски

целогодишно – 2 или 3 пъти
седмично от 9.00, 14.30, 18.00
ч., съботно-неделни, интензивни летни курсове, британско
лятно училище „Аркутино“, за
сертификати – от 5 семици до
3 месеца, интензивни ваканционни двуседмични, вечерни, индивидуално обучение

2 пъти седмично по 2 часа, индивидуализирани схеми, съботни курсове по 4 часа

целогодишно – 180 часа, интен- деца, ученици,
зивно – 120 часа, суперинтензивно – 60 часа; сутрешно, ве- студенти,
възрастни
черно, съботно-неделно

общ английски за деца, ученици и
студенти – 400 лв. на ниво, общ
английски за възрастни – 450
лв., подготовка за IELTS/ TOEFL:
60 часа – 420 лв., 120 часа – 720
лв., 180 часа – 900 лв.; FCE/CAE/
CPE: 180 часа – 900 лв.; индивидуално обучение – 17 лв./час, без
учебници.

Таблицата подготви Мара ГЕОРГИЕВА

Какво ни дава повече
id.capital.bg

ЕДИНЕН ВХОД
И УПРАВЛЕНИЕ

С един email и парола достъпвате
10 сайта, управлявате
абонаментите си за бюлетини и
публичната информация за вас

ПРИЯТНА КОМПАНИЯ

В id.capital.bg са
регистрирани повече от
200 000 души с разнообразни
интереси и активности

СЛЕДВАНЕ НА ЛЮБИМИТЕ
АВТОРИ И ПРИЯТЕЛИ

Ползвате изцяло нов начин
за четене и следене на
сайтовете на Икономедиа

ПУБЛИКУВАНЕ НА КРАТКИ
НОВИНИ В ДНЕВНИК L!VE

С услугата за кратки новини
Дневник L!VE споделяте
какво се случва около вас
в реално време
РЕЙТИНГ И МЕДАЛИ

Участвате в надпревара
за влияние и популярност
с останалите потребители
в id.capital.bg

ДОСТЪП ДО
НАД 1 000 000 МАТЕРИАЛА

Срещу безплатната
регистрация получавате
достъп до архивите
на изданията от 1997 досега

id.capital.bg
мрежата на активните потребители

Дневник | Капитал | Кариери | Регал | Хоремаг | Бакхус | Klikshop
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Ваканционни
имоти
Рубрика

