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правление в българско

Мяст. О класацията 1 1 

то висше образование с едва 71 студенти 
(по данни към пролетта на 2018 r.), които 
имат възможности да изучават специал
ности като композиция, дирижиране, му
зикознание и артмениджмънт в две висши 
училища със сходни резултати в класаци
ята. Направлението се характеризира с 
по-висок успех от диплома за завършено 
средно образование на студентите в пър
ви курс в сравнение със средната стойност 
за страната. Двете най-често срещани про
фесии сред завършилите са специалисти 
по обществени науки и култура и стопан
ски, административни и приложни специа
листи, като над половината от студентите, 
завършили в това професионално направ
ление, работят на позиции, изискващи 
висше образование. Средният им осигури
телен доход е по-нисък от средния за вис
шистите в страната. 
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