
4 8
Култура и образование

УДК – 378
Econ Lit – I290, J240

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА
И КАРИЕРНО ИЗРАСТВАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

В ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Доц. д-р Евгения Тонкова,
гл. ас. д-р Севдалина Христова,

ас. Надежда Калинова,
докт. Ваня Кралева,

Ива Игнатова

Въведение

Развитието на конкуренцията в предлагането на образователни услуги по-
ставя на преден план въпроса за квалификацията на преподавателите и услови-
ята за кариерното им израстване. Динамиката в средата изисква от преподава-
телския състав непрестанно актуализиране на знания, умения и компетенции в
съответната научна област, което е предпоставка за предлагане на качествен
образователен продукт със съвременно ниво на преподаване. Освен развитие-
то и усъвършенстването на образователния продукт, в интерес на университе-
тите е включването им в разработването на научноизследователски проекти,
което е изключително важна променлива за благоприятното им пазарно позици-
ониране сред националните и чуждите висши училища.

Приетата национална стратегия за развитие на научните изследвания се
основава на следните приоритети за изграждане на европейско пространство за
научни изследвания и иновации:

• концентрация на публичните ресурси и инвестиции в приоритетни науч-
ни области;

• подкрепа на научна инфраструктура и устойчиво развитие на съвремен-
ни изследователски организации;

• включване на частния сектор в научноиновационните процеси;
• по-добра координация на политиките в областта на образованието, на-

учните изследвания и иновациите;
• насърчаване на свободното движение на хора, знания и технологии1.
Стратегията е ориентирана към усвояване на възможностите за „постоян-

но обучение, в т.ч. дистанционно обучение във висшите училища и повишаване
на квалификацията и уменията на научния персонал и реализиране на съвмест-
1 Виж подробно в Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020, http://

www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/strategies/documents/
science_researches-2020.pdf, с. 5.
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ни програми за научно обучение и практика между академичната и бизнесобщ-
ностите”.2

Целта на изследването е да се установят конкретните области, в които е
необходимо провеждането на обучение за повишаване на квалификацията и сти-
мулиране на кариерното израстване на преподавателите от Икономически уни-
верситет – Варна. На базата на резултатите от изследването е разработено
проектно предложение3 с планирани обучения за повишаване на езиковите ком-
петенции на преподавателите, работа с информационни и компютърни техноло-
гии (ИКТ) в образователния процес и работа в е-среда, усвояване на методика-
та на академичното преподаване и научноизследователска дейност. Специално
внимание е отделено на аргументиране на необходимостта от обучение за из-
ползване на специализиран софтуер за статистическа обработка и анализ на
данни, използване на друг специализиран софтуер, усвояване на техники за пи-
сане на научноизследователски трудове и методи и средства за разработване
на учебно съдържание, съобразно Системата за натрупване и трансфер на кре-
дити (ЕСТS).

Поглед към възможностите за повишаване
на квалификацията и кариерно израстване

С оглед усвояването на възможностите, произтичащи от представените
приоритети в сферата на научните изследвания, университетите следва да фо-
кусират усилията си в следните направления:

• разкриване на насоки и осъществяване на подкрепа за повишаване на
квалификацията на преподавателския състав, свързана с възможността
за осъществяване на научни изследвания;

• инвестиране на средства в изследователски инфраструктури, съответ-
стващи на търсенето, капацитета и приоритетите на университета;

• стимулиране на трансфера на знания, умения и компетенции от препода-
вателите към обучаваните студенти;

• привличане на частния сектор като партньор за осъществяване на ино-
вативни научни изследвания и др.

Очертаните активности в голяма степен ще способстват за увеличаване
на приходите от научни изследвания в университетите, повишаване на препода-
2 Виж подробно в Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020, http://

www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/strategies/documents/
science_researches-2020.pdf, с. 24.

3 В рамките на отворената по ОП „Развитие на човешките ресурси ” схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно из-
растване на преподавателите във висшите училища”, Икономически университет – Варна под-
готви и подаде проектно предложение с наименование „Изграждане на устойчива система за
повишаване компетенциите и кариерно израстване на академичния състав на ИУ – Варна”. На
11.09.2012 г. На интернет страницата на управляващия орган (http://sf.mon.bg) бе публикувана
информация за процеса на оценяване и подбор на подадените проектни предложения. Проектно-
то предложение на ИУ – Варна успешно премина първата стъпка „Оценка на административното
съответствие и допустимостта” и е допуснато до етап „Оценка на качеството”.
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вателската и студентската научноизследователска ангажираност и укрепване
на връзките с бизнеса. Трансферен ефект от повишаване на квалификацията на
преподавателския състав ще бъде усвоен за икономиката и обществото като
цяло чрез повишаване на ефективността в усвояването на предлаганите обра-
зователни и научно изследователските продукти.

В подкрепа на необходимостта от повишаване на квалификацията, в това
число и на преподавателите във висшите училища, са две от основните заклю-
чения4 на Комисията на европейските общности: изискванията по отношение на
уменията, способностите и квалификациите ще се повишат значително и ще
обхванат всички видове и нива на професионална заетост; необходимо е гаран-
тиране на по-добро съответствие на предлаганите умения и търсенето на паза-
ра на труда в дългосрочен план.

Университетите, като образователни институции следва да създадат ус-
ловия и среда, съответстващи за реализацията на концепцията за „Учене през
целия живот”. Повишаването на квалификацията на преподавателите и разра-
ботването на система за кариерно развитие, ще доведе до преодоляване на
следните слаби страни5 на висшето образование, констатирани в Програмата
за развитие на образованието, науката и младежките политики в Република
България:

• липса на съответствие на предлаганото образование и потребностите
на пазара на труда;

• недостиг на научноизследователска дейност при подготовката на сту-
дентите, липса на иновации, недостатъчно силна връзка между висшите
училища и науката;

• недостатъчна академична мобилност (вътрешна и външна) – липса на
условия и мотивация и др.

Разработването на система за квалификация и кариерно израстване на
преподавателите във висшите училища изисква значително по стойност финан-
сиране. Една от възможностите за осигуряване на средства за проектирането и
реализирането на системата е включването в откритата процедура за конку-
рентен подбор на проекти по Oперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” чрез представяне на проектни предложения по приоритетна ос 3 „По-
добряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потреб-
ностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието”
и основна област на интервенция „Подобряване качеството на услугите в обра-
зованието и обучението”, посредством схема за безвъзмездна финансова по-

4 Нови умения за нови работни места, Изпреварващо предвиждане на потребностите на пазара на
труда и осигуряване на съответстващи на тях умения, Съобщение на Комисията до Европейския
парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите,
2008 г., с. 8, http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/strategies/
documents/saobshtenie_novi_umenia-BG.pdf

5 Вж. подробно в Програма за развитие на образованието, науката и младежките политики в
Република България, http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/
documents/strategies/programa_MOMN-2009-2013.pdf, с. 48-49.
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мощ: „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във
висшите училища”6.

Изследване на възможностите за повишаване
на квалификацията и кариерно израстване на преподавателите

За целите на усвояване на възможностите за европейско финансиране на
системата за повишаване на квалификацията и кариерно израстване на препо-
давателите в Икономически университет – Варна е проведено изследване за
установяване на образователните потребности на преподавателите на висшето
училище. Повишаването на квалификацията на академичния състав се разглежда
като елемент на кариерното развитие и основна предпоставка за повишаване
качеството на предлаганите образователни и научноизследователските продукти.

Целта на изследването е да се установи доколко и в каква насока препода-
вателският състав изпитва потребност от повишаване на своята квалификация.
Специално внимание е отделено на определянето на конкретните области, в
които е необходимо провеждането на обучения. Формулирани са следните из-
следователски задачи:

- Определяне на компетенциите на академичния състав по отношение на
чуждоезикова подготовка, умения за работа с компютър и специализи-
ран софтуер и умения за разработване на научни трудове;

- Анализ на нивото на академичните компетенции.
- Установяване на потребността от специализирани обучения в следните

направления: чуждоезиково обучение, приложение на нови информаци-
онно-комуникационни технологии в обучението, работа със специализи-
ран софтуер, методика на академичното преподаване и научноизследо-
вателската дейност и разработване на учебни програми.

- Определяне на нагласите и готовността на преподавателите за включ-
ване в специализирани обучения.

- Установяване на броя на заинтересованите лица за сформиране на гру-
пи за обучения.

Изследователският проект е реализиран на два последователни етапа.
Първият етап е осъществен по метода на индивидуалното дълбочинно интер-
вю с експерти в областта на информационните технологии, преподаването на
чужд език и методите на академично преподаване и научно познание. Интер-
вютата са осъществени с преподаватели от ИУ – Варна в периода 15 - 18 май
2012 г., с цел извличане на информацията, необходима за формулиране на въпро-
сите за количественото изследване.

Вторият етап от изследването е осъществен в периода 21 май - 5 юни 2012
г. чрез допитване до преподаватели в ИУ – Варна на трудов и граждански дого-
вор. Извадката е формирана по метода „според отзовалите се”. Анкетирани са
общо 166 души, които представляват 57% от назначените в ИУ – Варна препо-
даватели за учебната 2011/2012 г. По-голямата част от участниците в изслед-
6 Прогнозната стойност на бюджета на подаденото проектно предложение е 182 445,62 лв.
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ването (59,9%) са жени, а 40,1% – мъже. По-голямата част от анкетираните
(62,6%) са на възраст от 30 до 54 години, 16% са на възраст от 25 до 29 години
и 17,2% попадат в групата от 54 до 64 години. Преобладават отзовалите се
лица с академична длъжност главен асистент (32,5%), следвани от доцент
(26,3%), асистент (22,5%) и старши преподавател (11,3%).

Обобщение на резултатите от качественото изследване

В резултат от проведените дълбочинни интервюта с преподаватели от ИУ
– Варна са установени шест области от компетенции, които са изключително
важни за успешното кариерно развитие и за поддържането на високо качество
на академичното преподаване: ниво на чуждоезикова подготовка; използване
на нови информационно-комуникационни методи за преподаване; умения за ра-
бота със специализиран софтуер; осъвременяване на методите за преподаване;
усвояване на техники за развитие на научно познание и разработване на учебни
програми. Според изказаните мнения на експертите в областта на чуждоезико-
вата подготовка, на академичния състав са необходими компетенции в следни-
те насоки: преподаване, комуникация, презентация, четене и писане на научни
трудове на чужд език. Информационно-комуникационните методи, които са от-
кроени на първия етап от изследването са: платформи за дистанционно и вир-
туално7 обучение, системи за интерактивно обучение и компютърно оценяване,
използване на аудио-визуална техника и специализиран софтуер, създаване на
електронен университет8. Интервюираните преподаватели считат, че кариер-
ното израстване е в тясна зависимост от уменията за извършване на научно-
изследователска дейност. За изключително важни се считат уменията за ана-
лиз и синтез на научни познания, извършването на компютърно асистирани из-
следвания, анализ на емпирични данни с помощта на специализиран софтуер и
уменията за интерпретация и бизнесприложение на научните изследвания. Ка-
чеството на образователните и научноизследователските продукти интервюи-
раните виждат като функция на добре разработените учебни програми и осъв-
ременяването на методите за преподаване.

Въз основа на резултатите от качественото изследване е съставен въпрос-
ника за целите на количественото изследване, състоящ се от шест блока: ези-
кова подготовка, нови информационно-комуникационни технологии и специали-
зирано обучение, методика на преподаване и научноизследователска дейност,
разработване на учебни програми, необходимост от повишаване на квалифика-
цията и квалификационен блок.

7 Платформа за обучение, допълваща стандартния метод лице в лице, която позволява създаване-
то на виртуална класна стая (социална мрежа на всички студенти от групата), в която се качват
учебни материали, поставят се задачи и се дискутират проблеми между самите студенти. Препо-
давателят е в ролята на модератор, който направлява учебния процес и дискусиите.

8 Интегрирана университетска система на управление и обмен на документи и данни за целия
учебен и административен процес.
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Обобщение на резултатите от количественото изследване

Езикова подготовка

Разпределението на анкетираните, в зависимост от тяхната самооценка
на знанията по четирите основни чужди езика, е отразено в табл. 1. Високият
дял на преподавателите, които владеят английски език на начално ниво (33,3 %)
и незадоволителният брой на достигналите ниво С1-С2 за всеки от езиците по-
казват остра необходимост от повишаване на чуждоезиковата подготовка.

Таблица 1

Самооценка за степента на владеене на чужди езици

Забележка: В анализа не са включени данни за езиковата подготов-
ка на заемащите академична длъжност старши преподавател, препода-
вател и хоноруван преподавател, тъй като те биха изкривили оценката
на езиковите компетенции на останалата част от академичния състав.

По-задълбоченият анализ на данните за чуждоезиковата подготовка на
преподавателите показва, че в голяма част от случаите слабото владеене на
английски език не е компенсирано от сериозни познания по друг чужд език (табл.
2). Резултатите от изследването разпределят преподавателите от извадката в
две групи: преподаватели, владеещи два и повече езика на ниво над средното и
преподаватели със слаба чуждоезикова подготовка.

Необходимостта от организиране на курсове за повишаване на чуждоези-
ковата подготовка се потвърждава и от броя на заявилите желание за включва-
не в подобни курсове. Над 80% от изследваните преподаватели изпитват необ-
ходимост от чуждоезиково обучение. Всеки от четирите аспекта на чуждоези-
ковата подготовка, откроени на първи етап от изследването бива високо оценен
от анкетираните преподаватели. Респондентите заявяват, че имат най-силна
потребност от обучение за подобряване на уменията за комуникация, четене и
писане на научни трудове на чужд език.

Ниво на
владеене9 Английски език Немски език Френски език Руски език

Не владея 0,7% 46,3% 67% 8,4%
А1-А2 33,3% 25,6% 15,5% 27,7%
В1-В2 41,5% 12,2% 8,5% 39,6%
С1-С2 24,4% 15,9% 8,5% 23,8%

9 Нивото на владеене на чужди езици е оценено съгласно Европейснката езикова рамка, според
която ниво А1 отговаря на „начинаещи”, а ниво С2 – на „професионално владеене”.
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Таблица 2

Степен на владеене на английски
(не владея/ А1-А2) + втори чужд език

Ниво на владеене
Степен на владеене на английски език

Общо
не владея А1-А2 B1-B2 C1-C2

Немски език
А1-А2 0 7 6 8 21
B1-B2 0 3 4 3 10
C1-C2 1 4 2 4 11

Общо за немски език 1 14 12 15 42

Френски език
А1-А2 0 4 4 3 11
B1-B2 0 3 2 0 5
C1-C2 0 2 3 1 6

Общо за френски език 0 9 9 4 22

Руски език
А1-А2 0 13 9 6 28
B1-B2 0 9 19 11 39
C1-C2 1 8 8 7 24

Общо за руски език 1 30 36 24 91
Общо 2 53 57 43 155

Умения

Самооценка

Чуждоезиково
обучение

Преподаване
на чужд език

Четене и
писане на

научни
трудове на
чужд език

Комуникация
на чужд език

Презентация
на чужд език

валид.
%

кум.
%

валид.
%

кум.
%

валид.
%

кум.
%

валид.
%

кум.
%

валид.
%

кум.
%

Силна
потребност 59,6 59,6 47,2 47,2 45,9 45,9 53,0 53,0 47,5 47,5

По-скоро
силна 21,1 80,7 15,3 62,5 21,9 67,8 21,9 74,8 20,9 68,3

Средна
потребност 7,5 88,2 13,9 76,4 16,4 84,2 9,9 84,8 15,1 83,5

По-скоро
слаба 8,1 96,3 6,3 82,6 9,6 93,8 8,6 93,4 6,5 89,9

Слаба
потребност 3,7 100 17,4 100 6,2 100 6,6 100 10,1 100

Таблица 3

Заявена потребност от повишаване на чуждоезиковата подготовка
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Информационно-комуникационни технологии
и специализирано обучение

Резултатите относно академичните компетенции на преподавателите по-
казват, че анкетираните оценяват своите компютърни умения над средното ниво,
но срещат затруднения в работата с приложения за статистически анализ, със
специализирания софтуер, обслужващ преподаваните от тях дисциплини и с но-
вите информационно-комуникационни технологии (табл. 4).

Таблица 4

Самооценка на компютърните умения

Забележка: В анализа не са включени данни за компютърните уме-
ния на заемащите академична длъжност старши преподавател, препо-
давател и хоноруван преподавател.

Анализът на данните показва, че увереността в собствените умения за
работа с компютър прогресивно намалява с увеличаване на възрастта. Изклю-
чение правят уменията за работа със специализиран и статистически софтуер,
които оставят относително ниски за всички изследвани групи (табл. 5). Стати-
стически значима връзка между пола на анкетираните и тяхната самооценка на
компютърните компетенции не е установена.

Умения

Самооценка
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те
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тк
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О
фи
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т
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из
ир

ан
со

фт
уе

р

П
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ло
ж

ен
ия
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ст
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че

ск
и

ан
ал

из

И
нф

ор
ма

ци
он

но
-

ко
му

ни
ка

ци
он

ни
те

хн
ол

ог
ии

Владея в детайли 59,6% 61,2% 57,6% 31,2% 12,1% 29,5%
По-скоро владея 31,6% 26,1% 22,7% 20,8% 20,5% 42,6%
Владея на средно ниво 6,6% 8,2% 11,4% 24,8% 28,0% 16,3%
По-скоро не владея 1,5% 3,7% 4,5% 9,6% 18,2% 10,1%
Не владея 0,7% 0,7% 3,8% 13,4% 21,2% 1,6%
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Таблица 5

Данни за зависимостта между уменията за работа
с компютър и възрастта

Забележка: Резултатите отбелязани с * са статистически значими
при α = 0,01.

Анкетираните оценяват високо приложението на ИКТ12 в обучението и над
75 % заявяват готовност за включване в обучение по ИКТ. От анкетираните
166 преподаватели 93 заявяват желание за включване в специализирано обуче-
ние. Сред изброените курсове са: различни програми за статистически анализ,
иконометричен софтуер, програми за симулационни модели, програми за визу-
ална обработка на данни, маркетингови изследвания, уеб дизайн, методика на
научното преподаване и методика на научните изследвания, Data Mining, Web
Mining и др. Близо 73% от анкетираните биха желали да преминат обучение за
работа със статистически и друг вид специализиран софтуер (табл. 6).

Умения

Възраст10

25-29
(средна
аритм.)

30-54
(средна
аритм.)

55-64
(средна
аритм.)

Гама11

1. Интернет 4,79 4,50 4,05 -0,406*
2. Приложения за
текстообработка

4,88 4,40 4,00 -0,433*

3. Офис пакет 4,92 4,25 3,42 -0,598*
4. Спец. софтуер за
преподаваните дисциплини

3,59 3,53 3,00 -0,140

5. Приложения за
статистически анализ

2,91 2,79 2,67 -0,049

6. Информационно-
комуникационни технологии

4,29 3,87 3,35 -0,379*

1 0 Групите под 25 год. и над 65 год. не са упоменати поради малкия брой наблюдения, но са
включени при изчисляването на коефициента Гама.

1 1 За изчисление на коефициента е използван статистически пакет SPSS.
1 2 Информационно-комуникационни технологии
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Таблица 6

Заявена потребност от обучение за повишаване на уменията
за работа с компютърни и комуникационни технологии

Научно-изследователска дейност

Резултатите от изследването показват, че преподавателите не изпитват
затруднения с анализа и синтеза на научна литература, но оценяват значително
по-ниско уменията си за осъществяване на изследвания и последващия анализ
на данните. Притеснителен е големият брой анкетирани (над 20%), който счи-
тат, че не умеят да интерпретират и прилагат в бизнеса резултатите от научни
изследвания. Разпределението на получените самооценки на ключови умения
за извършване на научно-изследователска работа са представени в табл. 7.

Таблица 7

Самооценка на уменията за извършване
на научноизследователска дейност
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Владея
в детайли – 5

43,4% 39,6% 29,1% 17,7% 23,5% 17,8% 26,4%

По-скоро
владея – 4 37,5% 38,1% 39,6% 29,2% 34,8% 25,6% 31,8%

Степен на потребност
от обучение

Информационно-
комуникационни технологии Специализиран софтуер

валиден
%

кумулативен
%

валиден
%

кумулативен
%

Силна потребност – 5 41,5 41,5 41,9 41,9
По-скоро силна – 4 34,0 75,5 31,0 72,9
Средна потребност – 3 14,5 89,9 16,1 89,0
По-скоро слаба – 2 5,0 95,0 5,8 94,8
Слаба потребност 5,0 100 5,2 100
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Забележка: В анализа не са включени данни за отговорите на заема-
щите академична длъжност старши преподавател, преподавател и хо-
норуван преподавател.

Анализът на данните по възрастови групи показва, че младите и по-неопит-
ни преподаватели се самооценяват значително по-ниско, в сравнение със своите
колеги над 55 години (табл. 8). Статистически значима връзка между пола и
овладяването на научноизследователски техники не се установява. Впечатление
прави устойчиво ниската самооценка на всички групи по отношение на уменията
за извършване на компютърно асистирани изследвания, обработката на емпи-
рични данни, работата със специализиран софтуер за обработка на данни, както и
интерпретацията и бизнесприложението на резултатите от научните изследвания.

Таблица 8

Данни за зависимостта между уменията за извършване
на научно-изследователска дейност и възрастта

Забележка: Резултатът е статистически значим при α = 0,05. За из-
числение на коефициента е използван статистически пакет SPSS.

Владея на
средно ниво – 3 14,0% 15,7% 20,6% 30,8% 30,3% 26,4% 21,7%

По-скоро не
владея – 2 4,4% 6,0% 9,0% 15,4% 6,8% 16,3% 12,4%

Не владея – 1 0,7% 0,7% 1,5% 6,9% 4,5% 14,0% 7,8%

1 3 Групите под 25 год. и над 65 год. не са упоменати поради малкия брой наблюдения, но са
включени при изчисляването на коефициента Гама.

Умения

Възраст13

25-29
(средна
аритм.)

30-54
(средна
аритм.)

55-64
(средна
аритм.)

Гама*

1. Анализ на научна литература 3,63 4,32 4,35 0,443*
2. Синтез на научни познания 3,61 4,24 4,32 0,448*
3. Осъществяване на научни
изследвания 3,43 3,94 4,11 0,471*

4. Извършване на компютърно
асистирани изследвания 3,22 3,41 3,39 0,139

5. Обработка на емпирични данни 3,32 3,71 3,79 0,297*
6. Работа със специализиран софтуер за
обработка на данни 3,36 3,16 3,00 -0,026

7. Интерпретация и бизнесприложение
на резултатите от научни изследвания 3,35 3,58 3,65 0,248*
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Необходими условия за повишаване на качеството на висшето образова-
ние, редом с усъвършенстване на уменията за извършване на научноизследо-
вателска дейност са осъвременяването на учебните програми и въвеждането
на новаторски методи за академично преподаване. Анализът на получените от
допитването резултати показва готовност от страна на над 50% от преподава-
телите за активно включване в обучения и в трите посоки (табл. 9).

Таблица 9

Заявена потребност от обучение за повишаване на уменията
за работа с компютърни и комуникационни технологии

Проектиране на обучения за повишаване на квалификацията
на преподавателите в ИУ – Варна

Въз основа на нуждите на академичния състав на ИУ – Варна от актуали-
зиране и придобиване на нови знания, умения и компетенции, отразени в прове-
деното анкетно проучване, както и на резултатите от анализа, авторите считат
за целесъобразно да се проведат специализирани обучения главно в следните
направления: чужди езици; обучения по информационни и комуникационни тех-
нологии и обучения по още пет области.

Вижда се, че основната част от обученията са планирани за повишаване
на чуждоезикови умения. След тяхното провеждане ще се постигне усъвър-
шенстване на чуждоезиковите компетенции по 4 езика (английски, немски, френ-
ски и руски), вследствие на което ще се подобрят учебните програми и научно-
изследователската дейност. Проектирани са две групи обучения: специализи-
рани – за усвояване на професионална терминология, и интензивни – за усъвър-

Степен на
потребност от

обучение

Техники за писане
на научно-

изследоователски
трудове

Методика на
академичното
преподаване

Разработване на
учебни програми

валид.
%

кум.
%

валид.
%

кум.
%

валид.
%

кум.
%

Силна
потребност – 5 36,9 36,9 32,1 32,1 26,3 26,3

По-скоро
силна – 4 17,2 54,1 20,1 52,2 25,0 51,3

Средна
потребност – 3 23,6 77,7 29,6 81,8 21,2 72,4

По-скоро
слаба – 2 14,6 92,4 11,3 93,1 17,9 90,4

Слаба
потребност – 1 7,6 100 6,9 100 9,6 100
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шенстване на чуждоезиковите умения. В обученията ще бъдат включени пре-
подаватели с чуждоезикови умения на средно ниво и ниво напреднали, като
няма да могат да участват преподаватели по съответния чужд език.

По-подробна информация за темите и продължителността на всяко от обу-
ченията е представена в таблица 10.

Таблица 10

Планирани обучения за повишаване на квалификацията
на преподавателите в ИУ – Варна

Наименование на курса Брой
часове

Брой
групи

1. Курсове за повишаване на езиковите компетенции14

1.1. Английски език – Ниво B1 120 8
Английски език – Ниво B2 120 10
Английски език – Ниво С1 120 7
1.2. Немски език – Ниво В1-В2 120 1
Немски език – Ниво С1 120 1
1.3. Френски език - Ниво В1-В2 120 1
Френски език – Ниво С1 120 1
1.4. Руски език – Ниво В1-В2 120 1
Руски език – Ниво С1 120 1
1.5. Интензивен курс за подобряване на умения за преподаване

на чужд език (английски) 30 2

1.6. Интензивен курс за подобряване на умения за четене и писане
на научни трудове на чужд език (английски) 30 2

1.7. Интензивен курс за подобряване на комуникативните умения
на чужд език (английски) 30 2

1.8. Интензивен курс за подобряване на презентационните умения
на чужд език (английски) 30 2

2. Информационни и компютърни технологии (ИКТ) в
образователния процес и работа в е-среда 30 8

3. Методика на академичното преподаване и
научноизследователска дейност 30 2

4. Използване на специализиран софтуер за статистическа
обработка и анализ на данни 30 8

5. Използване на друг специализиран софтуер 30 8
6. Техники за писане на научноизследователски трудове 30 8
7. Методи и средства за разработване на учебно съдържание,

съобразно Системата за натрупване и трансфер на кредити
(ECTS)

30 6

1 4 Съгласно таблица 3
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При организирането и провеждането на специализираните обучения се плани-
ра да се използва опитът, натрупан при изпълнението на проект „Повишаване на
квалификацията на преподавателите във висшите училища”, който е реализи-
ран с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси” и е с
бенефициент Дирекция „Висше образование” на Министерство на образовани-
ето и науката, обобщен и представен в Наръчника „Кариерно развитие на пре-
подавателите във висшите училища”.

Аналогично на реализирания от МОМН проект, избраната методика по
организацията и провеждането на обученията за повишаване квалификацията
на академичния състав се базира на следните основни вида дейности: подгот-
вителни, дейности по методическо осигуряване, информационни дейности, реа-
лизиране на обученията, дейности по оценяване, мониторинг и техническа от-
четност. Ще бъде направен опит описаният алгоритъм да бъде следван при
всяко от планираните обучения.

За да бъде осигурено и гарантирано непрекъснатото повишаване на квалифи-
кацията и кариерното израстване на преподавателите, е необходимо на ниво висше
училище да се разработи цялостна система за развитие на преподавателите.

Опитът от пилотното провеждане на пълния набор от обучения може да
послужи като основа за разработване на инструментариум за повишаване каче-
ството на подготовката за академично преподаване в ИУ – Варна. На тази
база, ще има възможност да се разработи и въведе механизъм за наблюдение,
оценка и планиране на обучения за повишаване квалификацията на преподава-
телите. За целта следва да се разработят съвкупност от процедури, правила и
механизми за осигуряване, поддържане, контрол и оценяване за повишаване
качеството на подготовката за академично преподаване в ИУ – Варна.

При провеждане на описаните по-горе обучения ще се овладеят ключови
умения за работа с информационно-комуникационни технологии и ще бъде оси-
гурена среда за приложението на иновативни методи на преподаване. Акаде-
мичният състав ще повиши чуждоезиковите си компетенции и ще усвои умения
за работа със специализиран софтуер.

Изпълнението на планираните обучения се очаква да въздейства върху
целевите групи и да резултира в следните ефекти:

• създаване на условия за адаптиране на академичното преподаване, с
оглед изграждане на знания, умения и компетенции у студентите, съоб-
разно изискванията на пазара на труда;

• осъвременяване на начина на преподаване – разпространение и въвеж-
дане на съвременни начини на изнасяне на учебния материал, с които се
ангажира вниманието и активното участие на студентите в процеса на
преподаване.

Индикаторите за ефект от изпълнението на проекта за обучение могат да
бъдат структурирани в три основни направления:

1. Индикатори за паралелен пряк ефект от осъществяването на проекта (чис-
леност на академичния състав, който активно взема участие в програми
за повишаване на квалификацията, резултати от проведените обучения по
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стандартите за оценяване на участниците, удовлетвореност чрез изследва-
не на обратната връзка „обучаващи” – академичен състав, намерения за
участия в бъдещи обучения, активиран интерес, генериране на нови идеи
за повишаване на квалификацията на академичния състав и др).

2. Индикатори за последващ ефект от осъществяването на проекта (при-
ложение на знанията, уменията и компетентностите в процеса на препо-
даване и осъществяване на научно-приложни изследвания, качество на
преподаване по съответните дисциплини, удовлетвореност на студенти-
те от образователната услуга на ИУ – Варна, кариерно развитие на ака-
демичния състав, предвижване в позициите по рейтинговата система за
оценяване на университетите, резултати от изследвания по изпълнение
на ключови задачи в проекта чрез механизма за наблюдение и др.

3. Индикатори за трансферен ефект (пренасяне на опит към новопостъпили
членове на академичния състав, пренасяне на опит към студентите в про-
цеса на обучение, обвързване на кариерното развитие основано на повиша-
ване на квалификацията с мотивационните променливи, инвестиране в съвре-
менна технологична среда за обучение и научно-приложни изследвания).

Квалификацията на преподавателите ще стимулира тяхната академична
мобилност, научен потенциал и международни връзки. При реализирането на
проекта ще се подобрят възможностите за продължаващо професионално и
кариерно развитие. Подобряването на условията за кариерно развитие на ака-
демичните преподаватели ще допринесе за по-качествено образование в ИУ –
Варна, а от тук и за повишаване на нивото на подготовка на завършващите
студенти.

Заключение

Съвременните системи за висше образование, в локален и глобален ма-
щаб, са неразривно свързани и директно изложени на влиянието на турбулент-
ната, интензивно променяща се среда. Високата степен на комплицираност във
взаимните връзки между процеси, организации и субекти, както и предизвика-
телствата, които генерира поддържането на устойчиво обществено развитие в
икономически, политически, социален и технологичен аспект, предопределят
необходимостта университетите да развиват компетентности от най-високо ниво.
Водещ приоритет, който се отличава, е трансферът на знания между образова-
телните институции и бизнеса, опосредстван чрез подготовка на висококвали-
фицирани кадри и предоставяне на експертизи от академичната среда.

Като част от световните образователни системи, ИУ – Варна, е пряко
засегнат от трендовете на динамични промени и предизвикателства, имащи
релация с предлагането на перфектни условия на постоянно израстване на ака-
демичния състав. Те имат основополагаща роля в съвременния университет и
са ключов драйвър в модерното образование, базирано на активни връзки с
бизнессредата. Концентрирането на ресурси и оползотворяването на възмож-
ности за успешно кариерно развитие на преподавателите, в приоритетни облас-
ти на компетенции, са инвестиция в устойчивото развитие на университета.
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Европейското научно пространство предоставя възможности за финанси-
ране на системи за повишаване уменията на научния персонал, съгласувани с
готовността и интересите му, чиято отправна точка е стимулирането на научни-
те изследвания и иновациите. ИУ – Варна, насочен към актуални образовател-
ни продукти и функциониращ в принос на модерната образователна инфраструк-
тура, реализира такива проекти, с които осигурява своя растеж. Чрез интегри-
рането на система за повишаване квалификацията на преподавателите, включ-
ваща поредица от обучения, които са проекция на конкретни потребности на
академичния състав и кореспондират с дългосрочните цели на университета,
се стимулира разгръщане на кадровия потенциал и повишаване на конкурентос-
пособността за по-добро приложно и академично образование.

POSSIBILITIES  FOR  IMPROVING  THE  QUALIFICATION
AND  CAREER  DEVELOPMENT  OF  THE  LECTURERS

AT  UNIVERSITY  OF  ECONOMICS– VARNA

Assoc.  Prof. Dr  Evgenia  Tonkova,
Chief Assist.  Prof.  Dr  Sevdalina  Hristova,

Assist.  Prof.  Nadezhda  Kalinova,
PhD  student  Vanya  Kraleva,

Iva  Ignatova

Abstract

The aim of the study is to identify the specific areas in which it is necessary to conduct
training in order to improve the qualification and stimulate the career development of the
lecturers at University of Economics – Varna. Based on the results of the study there has been
developed a project proposal with planned training sessions for raising the language
competencies of the lecturers, work with information and communication technology (ICT) in
the educational process and work in e-environment, acquisition of the methodology of academic
instruction and research. Special attention is paid to the justification of the need for training in
the use of specialized software for statistical processing and analysis of data, the use of other
specialized software, the acquisition of approaches to writing research papers and the methods
and means for developing educational material in accordance with the European Credit Transfer
System (ECTS).
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ВОЗМОЖНОСТИ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ
И  РОСТА  КАРЬЕРЫ  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

В  ЭКОНОМИЧЕСКОМ  УНИВЕРСИТЕТЕ  В  ВАРНЕ

Доц.  д-р  Евгения  Тонкова,
гл.  асс.  д-р  Севдалина  Христова,

асс.  Надежда  Калинова,
асп.  Ваня  Кралева,

Ива  Игнатова

Резюме

Цель исследования – установить конкретные области, в которых необходимо прове-
дение обучения для повышения квалификации и стимулирования роста в карьере препо-
давателей Экономического университета в Варне. На базе результатов исследования раз-
работано проектное предложение с запланированным обучением в повышении языко-
вой компетенции преподавателей, в работе с информационными и компьютерными тех-
нологиями (ИКТ) в образовательном процессе и в виртуальной среде, в овладении мето-
дики академического преподавания и научно-исследовательской деятельности.

Особое внимание уделено аргументации необходимости обучения в применении
специализированного софтуера для статистической обработки и анализа данных, в ис-
пользовании прочего специализированного софтуера, в овладении техники и приемов
работы над научно-исследовательским трудом и методов и средств разработки учебного
содержания в соответствии с Системой накопления и трансфера кредита (ECTS).


