
Двойна диплома
Най-добрите съвместни програми на български и чуждестранни университети

Къде:

Кой се обучава: С университети от:

Най-много в:

 Икономика 15
 Туризъм 10
 Администрация 9 
 и управление 
 Информатика и  6 
 компютърни науки 
 Комуникационна и  5 
 компютърна техника 
 Общо инженерство 5

23 български 
университета

88 съвместни 
програми

25 професионални 
направления

3400 студенти

28 докторанти

Германия, Франция, Австрия, 
Италия, Гърция, Великобрита-
ния, САЩ, Русия, Казахстан, 
Швейцария

Учиш в България,
вземаш степен
от чужд вуз. Как?
Пандемията създаде мно-

го ограничения пред те-
зи, които гледат към

университет в чужбина.
Човек може обаче да полу-

чи диплома от чуждестранно
висше училище, учейки в
България.
Съвместните програми за

придобиване на степен на
висшето образование са 88.
Предлагат се в 25 професио-
нални направления от 23
висши училища.

Информацията
е събрана от
Рейтинговата система

на висшите училища в Бълга-
рия, чието 10-о издание
предстои.
В съвместните програми се

включват:

на агенция за българското
висше училище.
Най-много съвместни програ-

ми са в професионалните на-
правления “Икономика” (Виж
още в инфографиката вляво).
В повече от половината съ-

вместни програми препода-
ването е на английски език,
но има и програми на бъл-
гарски, руски, немски, френ-
ски език.
Най-старата действаща съ-

вместна програма е създаде-
на през 1990 г. между Техни-
ческия университет – София,
и Технологичния институт
Карлсруе – Германия, по
специалностите “Мехатрони-
ка и информационна техника”
и “Общо машиностроене” за
бакалаври и магистри.
(Продължава на 18-а стр.)

Най-много
партньорства има

по икономика
и туризъм

� договори за съвместна
учебна дейност с чужде-
странни висши училища,
предвиждащи издаване на
двойни дипломи и/или съ-
вместни дипломи;
� договори за образовате-

лен франчайз с чуждестран-
ни висши училища;
� акредитации от чужде-

странни акредитационни
агенции за отделни профе-
сионални направления в бъл-
гарски висши училища или
акредитация от чуждестран-
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Учиш...
(Продължение от 17-а стр.)

Къде и как
се признава
българската
диплома
Всички валидни български

дипломи за висше образова-
ние подлежат на академично
признаване извън нашата
страна.
Международноправният

нормативен акт по академич-
но признаване в Европей-
ския регион е т.нар. Лиса-
бонска конвенция, която ос-
вен от България

е ратифирицирана
в още над 47 страни

от Европейския регион, САЩ,
Канада, Австралия и Нова
Зеландия. Така принципите
на конвенцията се прилагат
във всички цитирани страни
от всички техни органи по
признаване.
Основен принцип на кон-

венцията са правата, които
има притежателят на дипло-
мата в страната, в която е
придобил образованието си,
да се запазят и да важат в
страните, ратифицирали Кон-
венцията.

Органите по
академично
признаване
Те може да са:
- Един единствен национа-

лен орган за всички възмож-

ни цели.
- В доста страни, включи-

телно България, системата е
децентрализирана. За да се
продължи образованието,
признаването се извършва
от съответното висше учи-
лище.
- За достъп до пазара на

труда признаването може да
се извършва от национален
орган. У нас това е Нацио-
налният център за инфор-
мация и документация (НА-
ЦИД) към МОН.
Важно уточнение: в държа-

вите от ЕС има отделен ред
за признаване на т. нар. ре-
гулирани професии (лекар,
медицинска сестра, архитект,
адвокат и др.) с конкретни
компетентни органи. И това
става на базата на директива
на ЕС, а не на Лисабонската
конвенция.
При нерегулираните про-

фесии започването на рабо-
та в страните от ЕС е от ком-
петенциите на съответния
работодател.
Тъкмо за такива цели е

предназначено академично-
то признаване, извършвано
от редица центрове и НАЦИД
за България
То няма характера на раз-

решение за работа, а по-ско-
ро облекчава работодатели-
те и достъпа до местния тру-
дов пазар на притежателите
на чуждестранни дипломи за
висше образование.

Семестри с добавена
2020 г. се оказа предизви-

кателство за кандидат-сту-
дентите, които гледат към
образование в чужбина.
От Американския универ-

ситет в България обаче каз-
ват, че имат добра новина -
предлагат образование на
световно ниво, без да се на-
лага да напускаш страната.
Образованието в АУБ е изця-
ло на английски език, като
при завършване студентите
получават двойна диплома,
приета както в България, та-
ка и в САЩ. В Щатите дипло-
мата от АУБ е призната от
Комисията по висше образо-
вание в Нова Англия
(NECHE). Това е същата ор-
ганизация,

която акредитира
университети като
Харвард и Йейл
Така студентите получават

престижно американско обра-
зование, без да напускат гра-
ниците на България. Българ-
ската акредитация на АУБ от
Националната агенция за оце-
няване и акредитация пък га-
рантира, че възпитаниците мо-
гат да кандидатстват във всич-
ки престижни университети в
ЕС. АУБ издава Европейско
дипломно приложение
(Europass), което автоматично
прави дипломата от универси-
тета призната в цяла Европа.

� Къде получавате диплома с Europass
и подкрепени от международни асоциации
� Какви са опциите в специалности
с икономически профил

Две престижни дипломи издават в Американския университет.
СНИМКА: ТОНИ МАСКРЪЧКА

Университетът за нацио-
нално и световно стопан-
ство предлага единствената в
света магистърска специал-
ност по ядрена сигурност.
Точното є наименование е
“Икономика на отбраната и
сигурността” със специализа-
ция “Ядрена сигурност”. Тя
е резултат от споразумение
за сътрудничество между
УНСС и Международната
агенция за атомна енергия.
Подкрепена е от Междуна-

родната образователна мрежа

по ядрена сигурност, Агенция-
та за ядрено регулиране, Ми-
нистерството на енергетиката
и Министерството на външни-
те работи на България.
По тази специалност се обу-

чават студенти от България,
Нигерия, Ливан, Йордания,
Буркина Фасо, Конго, Судан,
Мавритания, Уганда. Обуче-
нието e 3 семестъра и е на
английски език. В него учас-
тват преподаватели от над 10
университети и институции от
страната и чужбина.
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стойност в очите на работодателите
Всички бакалавърски спе-

циалности във Финансово-сче-
товодния факултет - “Счето-
водство”, “Финансов кон-
трол”, “Финанси” и “Финан-
си и счетоводство с препо-
даване на английски език”,
са акредитирани и от трите
водещи в света международни
професионални организации в
областта на счетоводството и
финансите. Това са Институ-
тът на дипломираните ек-
сперт-счетоводители на Ан-
глия и Уелс (ICAEW), Асоциа-
цията на сертифицираните ек-
сперт-счетоводители (ACCA) и
Институтът на сертифицирани-
те управленски счетоводители
(CIMA).
Обучението в магистратура-

та “Счетоводство, финансов
контрол и финанси с препода-
ване на английски език” осигу-
рява признаването на най-
много изпити от тези профе-
сионални организации.

Покриват се
общо 8 изпита от
ACCA квалификацията и 5

изпита от ICAEW ACA квали-
фикацията.
Бакалавърската специал-

ност “Бизнес логистика” и
магистърските “Бизнес ло-
гистика”, “Управление на
веригата на доставките” и
“Управление на веригата на
доставките с преподаване

на английски език” са първи-
те акредитирани програми у
нас от Европейската асоциа-
ция по логистика.
УНСС има единствената в

страната магистратура по
“Интелектуална собственост
и бизнес”, подкрепена от
Световната организация по
интелектуална собственост и
Световната академия по инте-
лектуална собственост.
Във Висшето училище по

мениджмънт във Варна освен
българската

можете да получите
и британска диплома
Студентите, които се обу-

чават на английски, могат да
получат освен българска и
втора бакалавърска диплома
от Cardiff Metropolitan
University във Великобрита-
ния след три години (6 семе-
стъра) в университета. Те по-
лучат втора магистърска сте-
пен MBA (Master of Business
Administration) или MSc
International Hospitality and
Tourism Management без нео-
бходимост да прекарат семе-
стър в чужбина. Друга въз-
можност за придобиване на
втора степен е след завър-
шване на два семестъра във
Франция или Холандия.
Възпитаниците на Варнен-

ския свободен университет
“Черноризец Храбър” също

Възпитаник на УНСС се снима с дипломата си пред паметника на проф. Стефан Бобчев.
СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

имат възможност да получат
две дипломи по две специал-
ности от два престижни уни-
верситета. Съвместната ба-
калавърска програма “Меж-
дународен бизнес” старти-
ра във ВСА и BI Norwegian
Business School от 2017-а и

тази година предстои първи-
ят випуск да продължи обу-
чението си в Осло.
През първите 3 години сту-

дентите учат във ВСУ изця-
ло на английски. В края на
третата година при успешно
полагане на изпитите и мно-

го добър успех, както и ези-
кова компетентност по ан-
глийски на ниво B2, желае-
щите студенти подават доку-
менти в BI Norwegian
Business School, Норвегия,
където продължават обуче-
нието си в рамките на 1 г.
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