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Как да получиш качествено образование? Къде е по-добре да учиш - в България или в чужбина? Много български младежи искат да учат 
в чужбина с очакването, че ще получат по-добра професионална подготовка и най-вече надявайки се с такава диплома да намерят 
по-лесно работа в чужбина. Разбира се, качеството на предлаганото обучение е от голямо значение. Затова трябва да се стремиш да 
получиш най-доброто обучение за типа кариера, който искаш да имаш. А най-точният критерий за високо качество на обучението 
е успешната трудова реализация на завършилите.

Но обучението е двустранен процес, резултатите от който зависят и от двете страни - от учебната институция и от обучава-
щия се. Много важно е обучаващият се да участва активно в процеса на обучение - да използва добре всяка възможност за учене и за 

придобиване на практически опит, да учи и самостоятелно, да бъде взискателен към преподавателите си.

а ако не ме приемат да уча желаната специалност?

“Провалът е част
от личното развитие”

Х. Смит

Голяма част от младежите кандидатстват в университета едновременно по няколко специалности, които се различават много 
както по съдържание на учебната програма, така и по бъдещата работа, само защото приемният изпит е един и същ. Много често 
се случва някой да бъде приет не в специалността, която най-много харесва, а в някоя друга. Ако това се случи на теб, трябва да 
проучиш много сериозно какви перспективи ти дава специалността, в която си приет да учиш, и да обмислиш внимателно дали тя 
отговаря на твоите заложби и професионални предпочитания.

Имай предвид, че приемният изпит за повечето специалности няма пряка връзка с необходимата професионална компетентост. 
Например, в Софийския университет с изпит по български език и литература се кандидатства за специалностите философия, психо-
логия, културология, педагогика, социални дейности и др. А в учебните програми на тези специалности няма дисциплина “български 
език и литература”. Езиковите способности са необходими за тези професии, но те не са единствените необходими за тях способ-
ности. Следователно, това че си издържал приемния изпит за обучение по дадена специалност в университета, не е гаранция, че ще 
можеш да се справяш добре с работата си в бъдеще, нито че тя ще ти харесва. Ако специалността, в която си приет, не отговаря 
на твоите желания и възможности, по-добре е да приемеш неуспеха си и да се подготвиш по-сериозно за следващия приемен изпит. 
А ако решиш да започнеш обучение по специалност, в която са те приели, това трябва да стане само след сериозно проучване и об-
мисляне, а не по стечение на обстоятелствата.

Защото да вложиш немалко усилия и 3-5 години от живота си, само за получиш диплома за висше образование, която няма да използ-
ваш, е много лоша инвестиция. Това е не само загубено време в най-продуктивната ти възраст, но също така натрупан негативен 
опит и разочарование. Често се срещат хора, които имат различни дипломи за придобити специалности, по които обаче никога не 
са работили. Една такава диплома може да бъде основание за самочуствие, но след няколко години без практика по съответната про-
фесия, тя става само къс хартия. Това се дължи на факта, че - поради промяната на технологиите, методите на работа и норматив-
ната база - професионалните знания остаряват много бързо - средно за 5 години, а в някои области много по-бързо. Работодателите 
не ценят професионална квалификация, придобита преди години, която никога не е използвана.

При кандидатстване за работа за длъжността “счетоводител” жена на 31 години посочва, че притежава диплома за завършено преди 7 
години висше образование, степен магистър, по специалността “Счетоводство” от УНСС. Но няма стаж по специалността си, работила е 
1 година в кол център, 4 години като продавач в 3 различни фирми и 2 години е била безработна. Шансовете й да бъде назначена на работа 
като счетоводител са на практика нулеви, защото - въпреки че има диплома - тя не е съумяла да я използва. Получила е образование за една 
кариера, а работи в друга, където се извършва много по-ниско квалифициран труд. Вероятно тази жена няма качества или не е готова да 
полага усилията, които са необходими за успешна кариера на експерт или на приложен специалист с висше образование. Следователно, 5-те 
години обучение в университета са й донесли само гордостта от получената диплома от престижен университет, но не са помогнали за 
развитието на трудовата й кариера.
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