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направления
без такси
Ще предложим на

Министерския
съвет в 8 профе-

сионални направления
обучението да бъде без
таксизастудентитеотдър-
жавна поръчка. Това са

“Педагогика на
обучението по...”,
“Математика”,
“Химични науки”,
“Физически науки”, “Хи-

мичнитехнологии”,“Рели-
гияитеология”, “Материа-
ли и материалознание” и
“Енергетика”. Прави се с
цел стимулиране на обу-
чението в тях.
Това съобщи министъ-

рът на образованието и
науката Красимир Въл-
чев.
В тези професионални

направления има най-го-
лям очакван недостиг на
кадри в съответните про-
фесии и системи или пък
се обучава много малък
брой студенти. Според
министърамногомалкоса
обучаващите се в “Рели-
гия и теология”, както и в
“Материали и материа-
лознание”. В същото вре-
ме има голям очакван не-
достиг, а добри показате-
ли за реализация по “Ма-
тематика”, “Химически
науки”, “Физически нау-
ки” и “Химични техноло-
гии”. За “Педагогика на
обучението по...” също е
яснозащогопредлагаме-

Обмисля се държавата
да финансира
обучението и на студенти,
които сключат договор
с предприятия от
стратегически отрасли
завършилите това напра-
вление са учителите по
предмети, където

имаме голям
очакван недостиг
на кадри

и трудно мотивираме кан-
дидат-студентите да се
включат в това професио-
налнонаправление, обяс-
ни Красимир Вълчев.
Традиционно имамеде-

фицит на учители по ан-
глийски език и информа-
ционни технологии - обяс-
ни преди време министъ-
рът. Последните години
най-остро се усеща недо-
стигътнаучителипомате-
матика и физика. Недо-
стиг има и на учители по
химия, по професионална
подготовка и ресурсни
учители. Недостигът на
учителищесезадълбоча-
ва в следващите десет го-
дини. Това е ситуацията
за всички сектори и про-
фесиизарадивъзрастова-
та структура.
Обучението на студен-

тите, които сключат дого-
вор с определени компа-

нии, включени в регистър
към Министерството на
образованието и науката
застратегическиотрасли,
ще бъде финансирано от
държавата. Това пред-
стои да се разработи до 1
година.
Като цяло за висшето

образование министър
Вълчев смята, че в по-ни-
ските степени трябва да
има много по-интегрална
база от знания и умения,
коятодадававъзможност
за надграждане през це-
лия живот в различни по-
соки.
“Ние трябва да напра-

вимобучението по-интер-
дисциплинарно, по-инте-
грално, с много по-голяма
заложена дигитална
креативност, защото дру-
гата фундаментална про-
мяна е, че сме в навече-
рието на ерата на изку-
ствения интелект, която
ще доведе до промяна в
характеранапрофесиите,
до дефицит на креатив-
ност”, казва Красимир
Вълчев.
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Право, медицина, журналистика в СУ?
Не може с оценката от матурата

ВСофийския универ-
ситет “Св. Климент
Охридски” 5 от об-

що 118 специалности не
използват оценките от
матурите вместо изпит.
Това са регулираните
специалности “Право”,
“Медицина” и “Фарма-
ция” и две от специално-
стите във Факултета по
журналистика и масова
комуникация - “Журна-
листика” и “Връзки с об-
ществеността”, припом-
ниха от ректората.
На 18 февруари започ-

на участието на Софий-
ския университет в тра-
диционната кандидат-
студентска борса. До 28
март младите хора в Со-
фия, Пловдив, Монтана,
Велико Търново, До-
брич, Варна, Бургас, Ха-
сково и Стара Загора ще
могат да се запознаят
със специалностите, на-
чина за кандидатстване
и обучението в най-авто-
ритетния университет в
България.
На 28 и 29 февруари

2020 г. Факултетът по

На 28 и 29 февруари Факултетът
по журналистика организира
ден на отворенните врати

Кандидат-студенти-
те всяка година се

ориентират към
най-авторитетните

университети.
СНИМКА:

РУМЯНА ТОНЕВА
журналистика и масова
комуникация

организира Ден
на отворените
врати

за бъдещите си студен-
ти.Приемътнастудентив
УНСС е с успешно поло-
жен единен приемен из-
пит (тест) и е по профе-
сионални направления и
поднаправления (включ-
ващи 43 специалности).
Обучениетоeвредовнаи
дистанционна форма.
Изпитите са предвари-

телни и редовни и в хар-
тиен и електронен фор-
мат - по избор на канди-
дат-студентите.
Предварителните из-

пити са електронни - все-
ки месец от февруари до
юни, и хартиени – през
март и април. Редовните
изпити са през юли. Кан-
дидат-студентите, които
са се явили и на предва-

рителни,инаредовнииз-
пити, участват в класира-
нето с най-високата
оценка, получена на тях.
Великотърновският

университет разкрива три
нови бакалавърски спе-
циалности за новата кан-
дидатстудентска кампа-
ния.“География и инфор-
мационни технологии”ще
могат да избират студен-
титевъвВеликоТърновои
във филиала на вуза във
Враца. Други две нови
програми са “Визуални
комуникации” и “Интерак-
тивендизайникомпютър-
ни игри”. ВТУ няма спе-
циалности, в които да бъ-
деобявеннулевприем,но
има такива като “Тури-
зъм”, “Национална сигур-
ност”, “Политология”, за
които университетът

ще приема само
платено обучение
От декември м.г. във

ВТУ стартира тради-
ционнатаакция“Ранора-
ни”, която дава възмож-
ност на абитуриенти да
си запазят място в люби-
ма специалност, а на за-
вършили по-рано - ди-
ректно да се запишат за
студенти.
Новото т.г. е, че ще мо-

же да се запазва място и
в платена форма на обу-
чение. За 25 от приори-
тетните специалности
пъкпървокурсницитере-

довно обучение ще бъ-
дат освободени от първа
семестриална такса.
Втората ще може да се
плати на две вноски.
ВТУ ще привлича сту-

денти и през социалните
мрежи. Предвижда се
създаване на уеб бина-
ри. “Онлайн кандидати-
те могат да виждат начи-
нанапопълваненадоку-
менти, тестове, ще има
видеочатове и други мо-
дерни форми нажива ко-

муникация”, казаха от
вуза.
Кандидатстудентски-

те изпити стартират на
20 февруари - те са по
българскиезикилитера-
тура, история на Бълга-
рия и по английски език.
Общо три са общоуни-
верситетските изпити в
старата столица. Оста-
налите са на 4 април и 6
юни.Всекифакултетима
право да организира и
факултетски изпити.
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Министерството на
образованието
поощрява младе-

жидаучатвспециалности,
за които държавата има
спешна необходимост от
кадри.
Две са групите абиту-

риенти,коитощеиматпра-
во на трета стипендия от
100лв.намесецотследва-
щата учебна година, ако
продължат в университет.
Впърватавлизаттези,кои-
то са в първите 10% по ус-
пех от държавния зрело-
стен изпит по български
език и литература. Освен
това обаче трябва да имат
оценка над средната от
втория задължителен зре-
лостен изпит.
Изискванията към вто-

ратагрупаемладежитеда
са с резултат над средния
от изпита по български
език и литература, освен
това и да са в първите 30%
порезултатотматуритепо
математика, химияиопаз-
ване на околната среда
или физика и астрономия.
И двете групи ще полу-

чаватстипендия,акосеза-
пишат да учат в следните
професионални направле-
ния: педагогика; педаго-
гика на обучението по...;
машинно инженерство;
електроника, електро-
техника и автоматика;
енергетика; транспорт,
корабоплаване и авиа-
ция; материали и мате-
риалознание; проучва-
не, добив и обработка на
полезни изкопаеми; ме-
талургия; химични тех-
нологии;общоинженер-
ство и в защитената спе-
циалност хидрострои-

В 13 направления
- шанс за трета
стипендия наесен
Ще я дават още от първия семестър

правления по-привлека-
телни.
Обикновената стипен-

ция за успех и доходможе
дасеотпуснечакотвтория
семестър на базата на ус-
пеха от първия на студен-
тите, които отговарят на
определени изисквания.
Всяко висше училищеима
специален режим и пра-
вилникзапредоставянена
стипендии. С промяната
младежите може пак да
кандидатстват за стипен-
дия, която университетът
предоставя,ноибезуслов-
но да получават тази 3-а
стипендия още от първия
семестър.
Първата стипендия за

успех и доход е най-попу-
лярната. Тя е в размер от
70 до 150 лв. Колко да е
точно, решават универси-
тетите според броя на сту-
дентите, които имат право
да получават.
Втората стипендия взе-

мат студентите, ако имат
отличен успех и се обуча-
ват ведноот36-теприори-
тетни професионални на-
правления.

В Техническия университет в София организират дни
на кариерата.

телствоотпрофесионал-
но направление
“Архитектура, строител-
ство и геодезия”.
Третата стипендия е

факт с промяна на поста-
новление на МС за усло-
вията и реда за предоста-
вяне на стипендии на сту-
денти, докторанти и спе-
циализанти в държавните

висши училища и научни-
те организации. Тя е целе-
ва стипендия. Става дума
за обучение, от което на-
шата икономика и въобще
обществото ни има нео-
бходимост от специали-
сти.
Потозиначинминистер-

ството на образованието
иска да направи тези на-

ХТМУ залага на
индустрия 4.0

Основната промяна, която правим във всич-
ки направления, е, че поставяме акцент
върху дигитализация на технологиите. Това

обясни проф. Сеня Терзиева - Желязкова, ректор
на Химикотехнологичния и металургичен универ-
ситет.
Новите учебни планове са насочени към инду-

стрия 4.0. Ще се обучават хора, адекватни на
нея.
Реновирали сме сгради, в които се обучават

нашите студенти, за да отговорим на потребно-
стите на индустрията и на младите хора в XXI
век, каза още ректорката.
Абсолвентите на ХТМУ са изключително търсе-

ни от бизнеса. Търсенето всъщност е дори по-го-
лямо от бройката на завършилите инженери. Ин-
дустрията иска кадри за своите предприятия в
най-различни точки на страната. Младите хора
може да не работят непременно в големия град,
но пък ще са в изключително проспериращи
предприятия с европейски заплати.
Университетите, в които се обучават студенти

по класически инженерни професионални напра-
вления, силно разчитат на подкрепата на средно-
то образование и на индустрията за стимулиране
на младите хора в ученическа възраст да избе-
рат висшето техническо образование като своя
първа крачка в кариерното развитие, каза проф.
Терзиева.
Според нея икономиката на страната ни разчи-

та на това и това ще даде възможност младите
хора след няколко години да намерят своето мя-
сто в национални и международни компании.
Практиката ни показва, че инженерите, завърши-
ли Химикотехнологичния и металургичен универ-
ситет, са на водещи позиции в компании с чужди
инвестиции и голяма част от кариерата им се
сбъдва в клонове на тези предприятия в Европа
или в други точки от света. Примери за това са
випускниците на специалностите, които са на
френски, немски и английски език. В момента те
са успешни инженери в различни европейски
страни - както в изследователската сфера, така и
във високите технологии.
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Варненският меди-
цински универси-
тетпредлагаобуче-

ние в над 20 различни
специалности. Интере-
сът към всички тях е
устойчивовисок,аконку-
ренцията продължава да
държи челни позиции,
като

за 1 място
се борят
5-6 кандидати
Традиционно най-же-

ланите специалности са
“Медицина”, “Дентална
медицина”и “Фармация”.
На голям интерес от
страна на кандидат-сту-
дентите се радва и уни-
калнатазаБългарияспе-
циалност “Военен ле-
кар”, която се реализира
съвместно с ВВМУ
“Н.Й.Вапцаров” - Варна,
и Военномедицинска
академия.
От учебната 2020/2021

г. желаещите ще могат
да кандидатстват за обу-
чение в 2 нови специал-
ности - “Кинезитерапия”
и “Информационни тех-
нологии в здравеопазва-
нето и здравните грижи”.
Обучението по кинези-

терапия е за придобива-
не на “бакалавър”. То се
провеждавредовнафор-
ма, продължителността
му е 4 г. и завършва с
държавен изпит. За нея
могат да кандидатстват
всички, завършили сред-
но образование и явили
се на приемен изпит по
биология в тестова фор-

Ново: Кинезитерапия и IT в
Социални дейности ще учат в Медицинския университет в Плевен

Студентите по
медицина се
реализират
успешно
след дипло-
мирането
си.

Медицинския колеж и да
разгледатучебнитебази.
Модерната материал-

но-техническа база на
университета, съвремен-
нитевисокотехнологични
методи на преподаване,
възможността за обуче-
ние на английски език,
дипломите, признати във
всички страни от ЕС, са
сред привлекателните
страни на университета.
С всяка година кандидат-
студентските кампании
за чуждестранни студен-
ти протичат в условията
на все по-нарастваща
конкуренция.
Към момента в МУ -

Варна, се обучават над
6000 студенти, специали-
занти и докторанти от
Българияиот49държави
посвета.Традиционного-
лямеинтересътнаканди-
дати от Германия, Вели-
кобритания, Испания,
Италия, Ирландия, скан-
динавските страни и дру-
ги, като броят на чужде-
странните студенти на-
броява над 1700.
Студентите имат въз-

можностдапроведатчаст
от обучението си в някой
от партньорските универ-
ситети, с които МУ - Вар-
на, има сключени догово-
ри – повече от 90 институ-
ции от 5 континента.

ма. С полагането на този
изпит кандидатите могат
да избират да участват в
класиранеизадругиспе-
циалности.
Втората нова специал-

ност е “Информационни
технологии в здравео-
пазването и здравните
грижи”, завършваща с
придобиване на степен
“магистър”. Тя е проекти-
рана да отговори на спе-
цифичните потребности
наздравниясекторотви-
сококвалифицирани про-
фесионалисти с интер-
дисциплинарна подго-

товка, необходима за
развитието, приложе-
ниетоиподдържанетона
специфични за здравео-
пазването и здравните
грижисофтуернипродук-
ти и информационни ма-
сиви.
Обучението е и за ме-

тоди за моделиране и
обработка на медицин-
ски изображения и симу-
лации за целите на прак-
тическата и научноизс-
ледователската работа.
Обучението е в задоч-

наформаспродължител-
ност 2 годиниизавършва

с полагане на държавен
изпит или защита на ди-
пломна работа.
Товаееднаотняколко-

то предлагани специал-
ности в МУ-Варна, които
могат да бъдат продъл-
жаващо обучение за ли-
ца, които не са завърши-
ли медицински специал-
ности. Чрез нея за първи
път се дава възможност
на възпитаниците на ме-
дицинските колежи, за-
вършили специалността
“Рентгенов лаборант”, да
получат допълнителна
квалификация.

Всички, които се инте-
ресуват от специално-
стите вМУ - Варна, могат
дапосетятна20и21март
традиционните Дни на
отворени врати. Канди-
датите, коитоискатпред-
варителнодасеориенти-
рат за възможностите за
висше образование и
професионална реали-
зация, ще имат възмож-
ност да посетят четирите
факултета към универси-
тета – “Медицина”, “Ден-
тална медицина”, “Фар-
мация” и “Обществено
здравеопазване”, както и
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здравеопазването
в Медицинския
във Варна
“Социални дейности”

в здравеопазването -
това е новата специал-
ност, разкрита от Меди-
цинския университет -
Плевен, във факултет
“Обществено здраве”.
Местата са 15, приемът
е по държавна поръчка.
Обучението е редов-

но, продължава 4 годи-
ни и завършва с бакала-
върска степен. Специа-
листитеще се грижат за
деца със специфични
здравословни, социал-
ни и образователни по-
требности. Ще полагат
и дългосрочни грижи за
възрастни хора с
увреждания.
От есента пловдив-

ският Медицински уни-
верситет въвежда нова
специалност “Медицин-
ски асистент”, и вече
всички изпити за прием
ще бъдат изцяло във
формат на тест.

(Продължава
на 30-а стр.)

ПРОФИЛ

В направлението
влизат с най-висок
успех от училище

Медицина е традиционно едно от най-до-
бре представящите се професионални
направления в българското висше обра-

зование.
Висшите училища, които предлагат обучение

по медицина, имат високи изисквания към кан-
дидат-студентите на входа и осигуряват почти
пълна реализация след завършване.
Средният успех на студентите първи курс от

дипломата за завършено средно образование е
отличен (5,63) и е най-висок за страната за по-
редна година.
Безработицата сред завършилите клони към

нула, а процентът на завършилите, които ра-
ботят на позиция, отговаряща на придобитото
образование, е вторият най-висок в страната
(почти 96%).
Висшите училища в това направление под-

готвят кадри не само за българския трудов па-
зар, но и за този извън страната. Към днешна
дата малко повече от половината от студенти-
те, които се обучават в това направление, са
чужденци (55%).
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Проф. Любен Тотев, председател

Рейтингът
� Младите да се пазят
от това да не станат
дипломирани безработни

� Непременно в голям
университет - защо? Малките
имат много предимства

висшите училища.
Двете книжки, които
излязоха с вестник “24
часа”, и сайтът на рей-
тинга са много полез-
ни. В тях са описани
52 професионални на-
правления в 51 висши
училища.
Оттам могат да се

ориентират какво да
учат, какво ще полу-
чат като квалификация
и каква ще е реализа-
цията им на пазара на
труда. Трябва да се
пазят да не завършат
висше образование,
след което да бъдат
едни дипломирани
безработни.
- А какво трябва да

направят, че да мо-
гат след години да
сменят по няколко
професии, каквото
ще е бъдещето и в
България според ми-
нистъра на образова-
нието и науката Кра-

симир Вълчев?
- Говорим за учене

през целия живот, за
квалификация и пре-
квалификация. Когато
един човек иска, ще
се интересува и ще
намери подходящ на-
чин и време,

за да придобие
и друга
квалификация

освен тази, която има. В
днешно време виждаме
колко бързо навлиза
дигитализацията, колко
бързо се променят ус-
ловията на труд с на-
влизането на много тех-
ника в живота ни.
- Какво мислите за

идеята университетите
да бъдат свързани в
разични мрежи?
- Много добра идея.

Университетите трябва
да бъдат свързани не
само тук, но в европей-
ското пространство, а
защо не и в световното.

ЯРОСЛАВА ПРОХАЗКОВА

- Проф. Тотев, как-
ви съвети бихте дали
на кандидат-студен-
тите преди началото
на поредната канди-
датстудентска кампа-
ния?

- Съветвам ги преди
всичко да отидат да
учат там, където е
тяхното желание и къ-
дето виждат, че има
перспектива - осигуре-
на работа, добра за-
плата и труд, който ще

ги удовлетворява. Не
трябва да следват са-
мо заради следването
в университет, защото
просто са приети. Не-
ка се поинтересуват
от националната рей-
тингова система на

CV
� Проф. д-р инж.

Любен Тотев завърш-
ва специалност “Тех-
нология на минното
производство” в Мин-
но-геоложкия универ-
ситет през 1980 г.
� През 1986 г. за-

щитава докторска ди-
сертация, през 1988
г. е избран за главен
асистент, през 1998 г.
за доцент, през 2011
г. за професор
� Автор е на над

130 научни и научно-
приложни разработ-
ки, статии, доклади,
патенти, учебници и
учебни помагала
� От 1999 г. е ръ-

ководител на катедра
“Подземно строител-
ство” към МГУ. Той е
един от основателите
на специалността и
катедрата “Подземно
строителство”
� От 1999 до 2003

г. е зам.-декан на
Минно-технологичния
факултет, от 2003 до
2011 г. - два мандата
негов декан
� От ноември 2011

г. е избран за ректор
на МГУ, а през ноем-
ври 2015 г. едино-
душно е преизбран
за втори мандат, кой-
то изтече в края на
2019 г.
� На 31 март 2016

г. е избран за пред-
седател на Съвета на
ректорите. На 13
април 2018 г. едино-
душно е преизбран
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на Съвета на ректорите:

казва на абитуриентите
къде ще намерят работа
и добра заплата

- Ние имаме доста-
тъчно стажантски про-
грами с достатъчна про-
дължителност във вре-
мето.

Хора от
практиката
идват да
преподават

на нашите студенти.
Правят го наистина с
желание. Нямам инфор-
мация обаче дали това
се постига в достатъчна
степен във всички уни-
верситети.

- Предстоят избори
за нов председател на
Съвета на ректорите,
кога ще бъде и какво
ще посъветвате по-
следователя си?
- Надявам се да стане

през първата половина
на април, за да може
почти навсякъде да са
приключили изборите
за нови ректори и да
имаме време да създа-
дем организацията за
провеждане на Общо
събрание на Съвета на
ректорите. Новият
председател трябва да
продължи работата ни.
Смятам, че ние бяхме
един добър Съвет на
ректорите. Участвахме
в законотворчеството.
Имаше чуваемост на
нашите предложения.
Новите членове трябва
да участват активно в
живота на висшите учи-
лища.

Това само ще носи
полза на университети-
те, защото

ще има
възможност
за мобилност

- както на преподавате-
ли, така и на студенти.
Това ще доведе само
до полезни неща.

- Какво мислите за
идеята педагозите,
които се дипломират,
да се явяват на изпит
по дигитални умения?
- Не смятам, че това

трябва да се прави.
Още повече че няма
млад човек, който да не
може да работи с ком-
пютър.

- Какви са впечатле-
нията ви от нивото на
кандидат-студентите
през последните годи-
ни?
- Ако трябва да съм

откровен, не е най-до-
брото, което бихме
искали да се появи при

нас. Това е естествено,
защото

най-добрите
абитуриенти
отиват в чужбина
Останалите са в уж

престижни големи уни-
верситети. Не бих дал
някои малки универси-
тети за някои от голе-
мите. Понякога канди-
датите предпочитат да
отидат непременно в
голям университет въ-
преки многото предим-
ства на по-малките.

- Като казвате малки
и големи университе-
ти, може ли да ги де-
лим на столични и
провинциални?
- От една стра, мо-

жем. От друга, не бива.
И на двете места има
достойни преподавате-
ли, които се мъчат да
поддържат високо каче-
ство на образованието.

- До какво ще до-
принесе това, че един

преподавател вече ще
участва в акредита-
цията само на едно
висше училища?
- Това е наше предло-

жение, на Съвета на
ректорите. Ще доприне-
се до повишаване на ка-
чеството на обучението.
Няма да бъде забранено
на един професор да
преподава на едно, две
или три висши училища.
При акредитацията оба-
че ще участва в един
университет, в който е
на основен трудов дого-
вор. Според мен по този
начин

ще се ограничи
разкриването на
неприсъщи за
вузовете
специалности

и създаването на не-
присъщи факултети в
университети, в които
нямат традиция и под-
готвени собствени ка-

дри като например раз-
криване на медицина в
технически или иконо-
мически университет.

- Защо е важно да
се направи карта на
висшето образование
у нас?
- Наистина е важно

да бъде направена. По-
правилно ще бъдат раз-
пределени по региони
висшите училища и
специалностите, по кои-
то ще се обучават, спо-
ред потребностите на
местните. Ако в Габро-
во например обучават
по специалност, която
не е небоходима за ре-
гиона, те няма да я
предлагат. Така може
да се регулира също
бройката на завършва-
щите. Стъпката в тази
посока е правилна, сти-
га да се направи както
трябва. Картата трябва
да бъде готова до 1 го-
дина и да бъде приета
от Министерския съвет.

Дотогава ще важи
приетият мораториум
за разкриване на нови
факултети, филиали, ко-
лежи и специалности в
университети, в които
нямат профил в тази
област. Документът бе-
ше предложен от Съве-
та на ректорите.

- Какво мислите за
намаляването на
приема в университе-
тите?
- Това се налага зара-

ди намаляването на за-
вършващите средно
образование. Миналата
година випускът беше
от около 52 000 абиту-
риенти, тази под 50
000. Не е нормално
приемът да е много по-
голям от випуска.

- Достатъчна ли е
практиката на студен-
тите, не постъпват ли
на работа добре под-
готвени теоретично,
но несправящи се с
реални задачи?
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ЯРОСЛАВА ПРОХАЗКОВА

Деца от Молдова,
Украйна, Сърбия, Алба-
ния, Косово и Македо-
ния, за които има дока-
зан български произход,
ще бъдат освободени от
такса за обучение в бъл-
гарскидържавенунивер-
ситет от предстоящата
учебна година. Освен
стипендии и освобожда-
ванеоттакситеиматпра-
во на здравно осигурява-
не, могат да се хранят в
студентските столове с
държавна субсидия, да
са настанят в студентски
общежития, като

плащат като
български
граждани,

и имат право на субсиди-
рани карти за градски
транспорт.Всъщностимат
всички привилегии като
българските студенти, ка-
то максималната стипен-
диязабългаритее150лв.,
а тяхната е твърдо 240 лв.
Това каза за “24 часа”

Галина Дреновска, шеф
на дирекцията “Висше
образование” в Минис-
терството на образова-
нието и науката.
Всяка година групи от

Министерството на обра-
зованието и науката и
Държавната агенция за
българите в чужбина пъ-
туват в тези държави - за
да направят реклама и да
разкажат за българското
образование на всяко
следващо кандидатсту-
дентско поколение. Спе-
циалистите обясняват

Освобождават от такса
този изпит. Досега въз-
можността беше да дой-
дат в България, да се под-
готвят за матурата и да се
явят в регионалните упра-
влениянаобразованието,
за да кандидатстват.
От миналата година въ-

ведохме изпит по българ-
ски език, който се органи-
зира от Департамента за
езиково обучение на Со-
фийския университет, кой-
то те полагат онлайн и им

дава сертификат
за владеене на
езика B2,

уточни Дреновска. Те
могатдаположатизпитав
неделните училища или в
департамента у нас. Този
изпит заместваше оцен-
ката по български в ди-
пломата, но не и матура-
та.Тозисертификатвсъщ-
ност заместваше балоо-
бразуващата оценка по
български език.
От тази година обаче

промянатаев това, чеако
българчесееявилонама-
тура по испански в Испа-
ниянапримериеположи-
ло изпита за владеене на
български език, средната
оценка от матурата по
местния език и оценката
по български език, дава
оценката от матура по
български език, равнява
сенаиздържандържавен
зрелостен изпит по бъл-
гарскиезикилитература.

Учениците от българските общности
в чужбина се интересуват
от българското образование.

� Министерството на
образованието организира
рекламни кампании сред
наши общности в чужбина

� Матура по чужд език в друга
държава + изпит по български
= зрелостен по български

С миграционните про-
цеси през последните 20
години в много държави
се обособиха значителен
брой български общно-
сти,коитоиматвечевторо
поколения деца.
В тях
функционират
над 400
български
неделни училища
В тези изселнически

групи има деца, които са
на възраст, в която вече
могат да се обучават в
университет. Макар и не
масово, имат интерес да
се връщат в България, за
даследват,обясниГалина
Дреновска. От тази годи-

наМОНразширивъзмож-
ностите тези българи да
се връщат в България да
следват. Затова напра-
вихме рекламни кампа-
ниивИспанияиКипър,къ-
дето имамного български
неделни училища, допъл-
ни експертката.
За тези, които имат

гражданство, също е на-
правено така, че да могат
да се върнат в страната и
да учат като български
граждани, без да имат
пречки. В повечето уни-
верситети един от прием-
нитеизпитиематуратапо
български език и литера-
тура.ДецатаивКипър,ив
Испания,ивСАЩ,ивГер-
мания, няма как да имат

подробнокакви са висши-
те училища и специално-
стите, които се препода-
ват в тях. Канят децата с
добре дошли в България.
Информационни кампа-

нии се провеждат на ня-
колкоместавтезидържа-
ви. Пътуват и представи-
телинависшитеучилища,
за да могат в детайли да

информират учениците и
родителитеимзавъзмож-
ностите за обучение, как-
то и за бъдеща реализа-
ция на пазара на труда.
Министерствотовсъщност
субсидира възможността
висшите училища лично
дапътуватидапредставят
преимуществотонатяхно-
то образование.
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за обучение младежи с
български корени от 6 държави

Експерти
представят

българското
висше

образование
в Кипър.

делено количество хора
от българска народност,
т.нар. исторически бъл-
гарски диаспори. Това са
държави като Украйна,
Молдова, Косово, Алба-
ния,Македония, Сърбия.

“Имаме
традиционно
прием
и от Казахстан,

където е имало почти
половин милион българ-
скиизселниципредивре-
ме.Предиприемахмеде-
цаотт.нар.банатскибъл-
гари от Румъния. През

последните години оба-
ченямажелаещиоттам”,
обясни Дреновска. За
целтацелогодишноМОН
поддържа връзка с бъл-
гарскитеобщностивтези
държави и нашите ди-
пломатически предста-
вителства. МОН прави
рекламни пътувания до-
там, за да не събира де-
цатаиродителитеимида
ги кара да пътуват.
От 25-26 години се из-

пълнява тази политика
по отношение на тези
български народности,
като се прави облекчен

режим на прием. Прави
сетестпобългарскиезик
и литература и история
на България и на базата
на техните дипломи ги
класират в български
висши училища. Осигу-
ряват им се стипендии,
които през годините на-
растват и в момента са
240 лв. месечно за цяла-
та година, а не за 10 ме-
сеца, както е за българ-
ските студенти. Първата
година получават парите
безусловно. От втората
година - вече само ако
имат успех над 4.

ИродителитевУкрайнасъбиратподробнаинформациязабългарскитевисшиучилища.

Това дава възможност
на всички деца с тези 2
оценки директно, без да
валидиратдопълнително
знания, да подадат доку-
менти и

да участват в
класиране в
българските
висши училища
Всяко висше училище

взема решение за кои
специалности изпитът
ще бъде допустим и ще е
еквивалентен на матура-
тапобългарскиезикили-
тература.
Другата промяна, коя-

то сеправи, е, чезадеца-
та, които са от българска
народност, но нямат бъл-
гарско гражданство, от
тази година държавата

финансира и предвари-
телно обучение по бъл-
гарски език, за да са по-
пълноценни, започвайки
да учат в България.
По силата на постано-

влениеот1993 г. заобра-
зователната дейност
сред българите в чужби-
на приемаме деца, за-
вършили средно образо-
вание в държави с опре-
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Новите висшисти
получават с
430 лв. повече
от колегите си
преди 5 г.
През 2019 г. в уни-

верситетите сту-
дентите са по-

малко, реализацията на
завършилитеепо-добра,
научните публикации са
повече.
Това показа деветото

изданиенаРейтинговата
система на висшите учи-
лища в България, което
бе представено преди
два месеца.
Рейтинговата система

сравнява представянето
на 51 висши училища в
рамките на 52 професио-
нални направления на ос-
новатанадесеткипоказа-
тели. Студентите са с
6000 по-малко, отколкото
през2018г.,авсравнение
с 2014 г. са намалели с 45
000. Към април 2019 г. са
223 900. (Колко са по про-
фесионални направления
- виж графиката вдясно).

Все повече
остават да
работят в
България
За пръв път дипломи-

раните висшисти, които
сеосигуряватвстраната,
санад80%.Преди5 годи-
ни са били 75%.
Делът на наетите вис-

шисти, които през първи-

Това показват данни от
Рейтинговата система на
висшите училища в България
те5г.следзавършването
сиработятнапозиция, за
която се изисква висше
образование, нараства
до50,3%отпод46%през
2014 г.
При завършилите през

последните 5 г. магистри
през 2019 г. делът на те-
зи, които работят на по-
зиция, за която се изиск-
ва висше образование, е
над 60%, докато при за-
вършилите бакалаври е

под 36%.
Средният осигурите-

лен доход на завършили-
те току-що висше обра-
зование в страната нара-
ства, достигайки до 1297
лв. през 2019 година при
нива от 1151 лв. през ми-
налата година и от едва
867 лв. през 2014 година,
показватощесравнител-
ните данни от Рейтинго-
вата система на висшите
училища в България.

Ново:
Кинезитерапия...
(Продължение
от 25-а стр.)
От тази година се въ-

вежда и

тестови формат
на изпита
по етика,

който бъдещите сту-
денти полагат за бака-
лавърските специално-
сти, както и професио-
налните бакалаври в
Медицинския колеж.
От университета за-

лагат на този вид из-
питване с цел да се
ограничи времетраене-
то на проверката на
знания, защото в ми-
налото е отнемала
дни, тъй като се е съ-
стояла от писмена
част и устно интервю с
кандидатите. В теста
ще бъдат включени и
отворени въпроси, ка-
то един от тях ще из-
исква от кандидат-сту-
дентите да мотивират
своя избор на бъдеща
професия.
Специалностите, кои-

то са с ОКС ,,магистър"

като медицина, дентал-
на медицина и фарма-
ция имат устойчив
прием. Очаква се най-
голям прием на 150 бъ-
дещи медици, както и
по 100 кандидат-сту-
денти, които да се обу-
чават за дентална ме-
дицина и фармация.
За разлика от плов-

диския университет,
където залагат на една
редовна изпитна сесия,
на която да се явят
кандидат-студентите
през юли, в Медицин-
ския университет - Со-
фия, по традиция имат
две - предварителна в
края на март и нача-
лото на април, както и
редовна през юли.
Изпитите за спе-

циалност “Медицина” в
Софийския универси-
тет са без промяна
спрямо миналогодиш-
ната кампания - био-
логия и химия с дву-
компонентен формат -
и ще се проведат съ-
гласно утвърдените из-
питни програми.
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