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Българите са сред най-много-
бройните възпитаници на MBA 
програмите на Виенски универ-
ситет по икономика и бизнес

Àêàäåìèÿ çà
топ мениджъри
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Точно преди 15 години академията на Ви-
енски университет по икономика и бизнес 
(Wirtschaft suniversität Wien) в Австрия и парт-
ньорският й университет Carlson School of 
Management стартират инициатива, която изди-

га познатото академично образование на друго ниво. През 
2000 г. това, което съществува в САЩ и Великобритания 
от десетилетия, е вече факт и в Европа: Executive MBA – 
практическа академична програма, която има за цел да 
предаде на студентите всички нужни качества и знания 
за успешното менажиране на международен бизнес без 
прекъсване на професионалната кариера за период от 15 
месеца на територията на общо 5 страни на 3 континента. 

Днес над 400 души от над 45 страни и 6 континента 
са носители на титлата, която е единствената европей-
ска тройно акредитирана, като е и сред 100-те най-добри 
в класацията на Financial Times от 2008 година насам. 
Сред завършилите са и няколко българи, които имат 
възможност да присъстват на лекциите на уважавани 
топмениджъри и професори от цял свят в кампус на 
стойност половин милиард евро.

Валентин Младенов е програмист и в България сменя 
няколко международни и родни IT фирми, докато на-
края решава да продаде всичко, което има, и да замине 
за Виена, където преди около 2 години записва профе-
сионалния MBA. Убеден е в решението си, гледайки на-
зад. „В България винаги съм бил доволен от живота и 
работата си, докато не достигнах до един праг, който аз 
наричам „некоректно отношение“, което не мога да тър-
пя. Затова исках да опитам нещо друго“. На репликата, че 
в България секторът е много високо платен и уважаван, 
Валентин отговаря: „Съгласен съм, но качеството на жи-
вот в София не можеш да си го купиш“.  33-годишният 
програмист живее вече 3 години в Австрия и е основал 
собствена фирма за IT услуги в Грац. По-далечната цел е 
да я фокусира върху консултантските услуги в бранша. 

„Имах няколко условия за академичната си програма 
– да я финансирам сам, без да задлъжнявам, както и да 
имам колеги от региона, в който бих могъл да приложа 
силата си“, споделя той. За програмата казва: „Даде ми 
самочувствие да знам как се развиват дейностите в една 

фирма и как се управлява успешно“. 

10 месеца, след като започва програмата, получава и 
първия си голям проект, по който работи на пълен рабо-
тен ден. Това му дава и възможност да продължи прес-
тоя си във Виена. „Ако бях мислил повече върху избора 
си, сигурно изобщо нямаше да замина, защото нямаше 
да събера смелост“, разказва той: „Затваряш очите и ска-
чаш“. 

Валентин обаче не е изключение. Надя Ангелова за-
вършва програмата Global Executive MBA, която, за раз-
лика от професионалната степен, се фокусира повече 
върху международния бизнес. Историята на Надя за-
почва от Инсбрук, център на провинция Тирол в Запад-
на Австрия. Спомените й от там са по-скоро негативни 
заради недобронамереното отношение към българите в 
града. „Докато бях студентка, трябваше да работя и вре-
менно бях келнерка, което на практика в комбинация с 
произхода ми, ми слага печат на човек „второ качество“. 
Надя обаче не се предава лесно. Започва работа в меж-
дународната верига магазини за мебели, където е вече 
8 години. От началото на юни тази година заема длъж-
ността мениджър оптимизиране на търговски процеси. 
За професионалната си MBA програма, която финан-
сира със заем от компанията, казва: „Исках да направя 
нещо повече, може след няколко години да се захвана 
и с докторска степен“. Относно ползата от програмата 
смята, че е успяла да придобие умението да гледа на не-
щата от различен ъгъл, както и да израсне като мислене 
и визия.

Всъщност, българите са близо 5 на сто от всички, из-
карали програмата MBA. Наравно с румънците сме сред 
най-многобройните общности. По-любопитна обаче е 
мотивацията, с която студентите от Източна Европа из-
пъкват. 

 „Много хора изкарват подобна програма с цел да се 
откъснат от родната си страна. От друга страна, сту-
дентите я ползват като възможност за кариерно и дори 
личностно израстване, независимо от географското по-
ложение“, споделя Барбара Щьотингер, преподавател по 
маркетинг и продажби в академията. 

Àòàíàñ Ãàâðèëîâ è Ëú÷åçàð Êàìàðàøêè 
çàâúðøâàò àêàäåìèÿòà äîãîäèíà
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Подобно мнение изразява и друг професор там. 
Ник Франке преподава в катедрата по Ппредприема-
чество и иновации. Разказва, че винаги е интересно да 
се наблюдават студенти, които сами са инвестирали и 
финансирали програмата си. „Става дума за сериозна 
сума и мотивацията при тези студенти е по-висока, 
в сравнение с такива, изпратени например от работ-
ното си място. В този смисъл българите са подобен 
пример, което може би се дължи на икономическите 
обстоятелства на Балканите и голямото лично жела-
ние за реализация в професионално отношение“.

Деканът на академията проф. Бодо Шлегелмилх пък 
има свое обяснение за тази тенденция. „Мисля, че ниво-
то на разпознаване на титлата MBA става все по-високо 
в България, а оттам потокът на такива студенти . Хората 
разбират все повече значението на подобна академична 
степен“.

Професор Шлегелмилх описва управлението на ака-
демията извън рамките на класическата дефиниция на 
„бизнес“: „Да, трябва да покрием разходите си, но не 
търсим максимизиране на печалбата. Не сме под на-
прежение да приемаме кандидати, само за да приберем 
таксата. И точно тук се крие ключът към успеха на ака-
демията“.  

И днес в академията отново има български студенти, 
които очакват своето завършване през юни 2016 година. 
Атанас Гаврилов работи в HP в България в областта на 
IT технологиите и описва решението си като нужда от 
академична степен, която да му даде знания в областта 
на глобалния бизнес мениджмънт. Финансира се изцяло 
сам, като планува стъпката близо 4 години. Избира Ви-
ена заради партньорските университети, акредитацията 
и глобалните контакти. 

Лъчезар Камарашки пък 
работи в Европейската аген-
ция за космически изслед-
вания, държавна структура 
с общ международен бю-
джет. „Усетих, че е време за 
магистратура и нареждай-
ки приоритетите си, избрах 
университета във Виена. За 
мен най-важно беше да мога 
да работя, докато уча, както 
и степента да има широко 

разпознаване и добра акредитация“, добавя той. Финан-
сира се чрез комбинация от грант от Erste Group Bank и 
лични средства. Преди това пък е бил в програмата на 
ООН за развитие в България, по-късно и в Apple в Ка-
лифорния и Лондон за период от 5 години. 

И докато при голяма част от студентите професио-
налният път продължава в същата посока, има и та-
кива, при които кариерата изцяло се променя. „В ума 
ми веднага изниква историята на наш студент, който 
малко след завършването си изостави успешна корпо-
ративна кариера в Siemens, за да снима Боливуд филми 
в Австрия“, казва Ник Франке. „И мога смело да кажа, 
че е щастлив като риба в открито море. Дали е по-добре 
финансово? Едва ли. Дали щеше да направи тази стъпка 
без MBA? Едва ли. Но мисля, че това може да се нарече 
успех. Защото добра дефиниция на успех би била лично 
щастие“, смята Франке.

MBA обаче невинаги може да се окаже правилният 
път за всеки кандидат. Добрите програми са сериозна 
инвестиция - не само финансова, но и на време и уси-
лия. И все пак самата MBA програма не ти дава автома-
тично нова позиция, по-високо заплащане или гениално 
хрумване, което да се превърне лесно в успешен бизнес. 
Разбирането на плюсовете и минусите на програмата, 
наравно с последователност и отдаденост, са и ключът 
към постигането на тези цели. 

„Има популярна мисъл на Виктор Юго, която много 
харесвам: „Няма нищо по-силно от една идея“. Но кол-
кото и прекрасно да звучи тя, всъщност е напълно не-
вярна. Идеите, само като такива, са слаби. Много лесно 
е да убиеш идея още в зародиш. Затова идеите и концеп-
циите се нуждаят от хора, които наистина вярват и се 
борят за тях“, допълва Франке. И

Ñòóäåíòèòå îò Èçòî÷íà 
Åâðîïà èçïúêâàò, êàçâà 
Áàðáàðà Ùüîòèíãåð, 
ïðåïîäàâàòåë ïî 
ìàðêåòèíã è ïðîäàæáè 
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