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JUSTICE?

A law is valuable,
not because it is a law
but because there is
right in it.

by BRITANICA Advisers

- Henry Ward

За правото като специалност ни
разказва Kevin McDonnell - International
Officer at University of Suffolk .
Университетът е известен с това, че
съчетава традициите на Англия, но и
предлага модерна и комфортна
атмосфера за интернационалните си
студенти. Екипът от професионалисти
подготвя студентите за динамичния
бизнес свят, подкрепя и развива
техните амбиции и стремежи, прави ги
успешни във всяка сфера!

За правото като професия ще ни
разкаже Радослав Ханджиев, който
завършва своята магистърска
програма в Англия и днес вече е
част от екипа на голяма
международна консултантска
компания.

CAREER SHOWCASE

В днешното издание от рубриката ни
Career Showcase ще ви представим
изключително интригуващия свят на
правото.
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Studying law at Suffolk gives you a solid legal
education. You will learn how to solve complex legal
problems and develop a firm grounding in the
contexts in which law and legal institutions function
We draw on a range of perspectives in our teaching,
combining the finest traditions of legal education
with recent innovations and current theory. You will
notice a substantial change in your ability to engage
with topical issues and current affairs, as well as
challenging legal issues.
If you wish to pursue a career in legal practice, this
course is designed to meet the requirements for
completion of the academic stage of legal training as
determined by the Bar Standards Board and the
Solicitor’s Regulation Authority.
You can choose to study Law as a single honours
degree or combine with a range of exciting subjects
within the Humanities field that will develop and
enhance your understanding of the legal system. At
Suffolk you can combine Law with the following
subjects: Criminology, Business Management,
Politics and Sociology-diversifying your career
options and employment opportunities.

As a Law student at Suffolk,
you will have access to a
range of opportunities to
hone your skills and gain
relevant experience.

As part of your learning, you will have the
opportunity to practice your skills in seminars,
workshops, moots and debates. Our combined
Law degree allows considerable opportunity to
acquire legal knowledge in core foundation legal
subjects while broadening your education with
core subjects like Criminology, Sociology and
Business.
Our small class sizes means you’ll be more than
just another number, you’ll be part of a family and
will have the opportunity to develop professional
and personal bonds with your peers and member
of teaching staff that will benefit you enormously
after graduation.

CAREERSHOWCASE
CAREER

As a Law student at Suffolk, you will have access to a
range of opportunities to hone your skills and gain
relevant experience. Teaching here is research led
and prepares you for the changing environment, in
terms of both your prospective employability and
your continuous self-development. You will develop
skills in legal reasoning and in the use of legal
principles to solve problems.
KEVIN MCDONNELL, INTERNATIONAL
OFFICER AT UNIVERSITY OF SUFFOLK
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CAREER ХАНДЖИЕВ
РАДОСЛАВ
SHOWCASE

Q: Разкажи ни повече за специалността.
Какви предмети включваше?
А: В първи курс всички бяха задължителни,
защото са основни за английската
юридическа система – Конституционно
право, Основи на Английското право,
Облигационно право, Наказателно право.
Във втори и трети курс имахме малко
повече свобода и можехме да изберем два
допълнителни модула в зависимост от
нашите интереси на студентите например, Публично международно
право, Семейно право, Търговско право и
други.

Q: Каква специалност си завършил и
къде?
A: Завърших LL.B. International and European
Law в University of the West of England,
намиращ се в Бристол, Великобритания.
Q: Какви бяха изискванията за
кандидатстване в Англия?
А: Изискванията за кандидатстване бяха
доста постижими – обща оценка на
диплома Много добър (5), сертификат за
владеене на английски език, препоръка от
преподавател и мотивационно писмо.

Q: Какви бяха проектите ти по време на
курса?
А: По повечето предмети имахме и курсови
работи, и изпити. Курсовите работи
бяха предимно индивидуални, тъй като
предполагаха самостоятелно разискване
на казус или критичен анализ на закон или
направление в някоя сфера.
Разбира се, имахме и групови проекти например първата ми екипна курсова
работа беше изготвяне на есе по
облигационно право, в което аз и двама
мои колеги трябваше да направим анализ
на три аспекта от ежедневието ни, които
включваха сключване на договор.

Естествено с всяка изминала година
проектите ставаха все по-трудни и в
трети курс трябваше да напиша
А: Избрах да уча право, защото е
дисертация от 9 хиляди думи - "Анализ на
дисциплина, която дава на човек
възможността да придобие не само широк юридическата структура на енергиен
проект в Централна Африка".
спектър от умения в много различни
сфери, но и стимулира интелектуалното
му развитие чрез критическо мислене.
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Q: Какво представляваше дипломната
ти работа?
А: Дипломната ми работа беше свързана
със стажа, който изкарах и засягаше
развитието на британски кантори в
сектора на правните услуги в Южна
Америка.
Q: Какви са плюсовете на тази
специалност? Намираш ли за
популярна и желана?
А: Плюсовете на специалността са
развитието на критично мислене,
гъвкавост, умения за работа под
напрежение, както и разширяване на
мирогледа в различни аспекти от живота.
Правото е специалност, която винаги ще
бъде желана и популярна, особено ако се
изучава в английски университет, тъй
като качеството и нивото им на обучение
са световно признати!

Q: А какви предизвикателства крие?
А: Не смятам, че сама по себе си
специалността крие някакви неочаквани
предизвикателства. Всеки, който е решил
да следва право, трябва да е много упорит
и отдаден, тъй като го очаква много труд,
учене, понякога безсънни нощи. А
скритите предизвикателства идват след
това - когато трябва да приложиш
наученото на практика.
Q: Каква е професионалната
реализация след завършване?
Професионалната реализация е
изключително широка, зависи от вашите
по-специфични интереси. Сред
най-предпочитаните професии са
solicitor/barrister или финансов анализатор
и бизнес консултант.
Според мен друг важен фактор, който
оказва влияние върху професионалното
развитие, са създадените контакти по
време на различните обучение, лекции,
срещи в университета.
Q: Какво работиш в момента?
А: От скоро стажувам в юридическия отдел
на една международна консултантска
фирма, където се занимавам с широк
спектър от дейности, като например
осъществяване на данъчен репортинг на
клиенти във финансовата индустрия.
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Всеки, който е решил
да следва право,
трябва да е много
упорит и отдаден, тъй
като го очаква много
труд и учене.

А: Магистърски степени, докторантури и
допълнителни курсове в конкретно
избраната сфера за развитие са нужни на
всеки, който желае да е
конкурентоспособен в сектора на
правните услуги.
Q: Какви умения трябва да
притежаваш, за да си успешен
в твоята професия?
А: Аз все още съм в началото на своя
кариерен път, но до този момент
качествата, които ми помагат, са
проницателност, упоритост,
комуникативност и издръжливост при
трудности.

За да завършат успешно –
да работят усърдно и
умно. За да се развият в
професионален аспект –
да започнат възможно
най-рано да създават
контакти и да общуват с
професионалисти в
индустрията!

Q: Опиши ежедневието си. Как минава
един твой ден на работа?
А: Работата в сектора на юридическите
услуги е доста разнообразна, а като
стажант имаш още повече възможности
да учиш неща извън трудовата
характеристика. Един мой ден може да
включва комуникация с клиенти,
анализиране на финансови отчети, както
и търсене на нови потенциални
клиенти.
Q: Какъв съвет би дал на бъдещите
кандидат-студенти в тази област?
А: За да завършат успешно – да работят
усърдно и умно. За да се развият в
професионален аспект – да започнат
възможно най-рано да създават контакти
и да общуват с професионалисти в
индустрията!
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Q: Какви допълнителни сертификати
(или допълнителни курсове/обучения)
са необходими, за да можеш да
надграждаш кариерата си?
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Кариерното ориентиране е един
изключително комплексен, изпълнен с
предизвикателства процес. Изисква
задълбочено проучване, отсяване на
важната информация и съзнателно
взето крайно решение. Източниците, от
които можете да вземете информация,
са многобройни, затова най-големият
приоритет на BRITANICA Advisers е
винаги да ви даваме практически
съвети, с които да изградите вашата
дългосрочна визия относно
професионалното ви развитие.

Ако в момента сте в 11. клас, искате да
бъдете част от интригуващия свят на
правото и желаете да се специализирате
именно в английски университет, то найважните стъпки за тази специалност са:
да се погрижите да изкарате висока
оценка на дипломата ви за средно
образование

Да подготвите уникално
мотивационно писмо –подготовката
трябва да започне достатъчно рано,
затова BRITANICA Advisers организира
за своите кандидат-студенти workshops
и индивидуални срещи, на които да се
усвоят тънкостите на мотивационното
писмо (структура, съдържание, начин
на изразяване).
Ще се радваме да ви съдействаме във
всяка стъпка от вашето успешно
кандидатстване.
BRITANICA Advisers подкрепя своите
кандидат студенти - от избора на
специалност и първите етапи от
подготовка на кандидатурата до избора на
общежитие и кандидатстване за
финансиране.
Можете да се свържете с нас на
имейл: advisers@britanica-edu.org или
телефон + 359 896685155.

да положите успешно изпит за
сертификат за владеене на
английски език - Cambridge Advanced
или Cambridge Proficiency
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да осигурите препоръка от
преподавател, който да представи
вашето академично развитие през
годините
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BRITANICA ADVISERS
E-MAIL: ADVISERS@BRITANICA-EDU.ORG
MOBILE: +359 896 685 155

