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СТАТИИ
Econ Lit – I210
АКТУАЛНИ АКЦЕНТИ ПРИ ПРИЕМА И ОБУЧЕНИЕТО
НА СТУДЕНТИ В ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Проф. д-р Евгени Станимиров
Въведение
Анализът на развитието на образователния пазар в страната през последните години позволява да се идентифицират процеси, които стимулират висшите
училища (ВУ) да преосмислят конкурентните си позиции, насърчават ги да проявяват по-висока степен на гъвкавост и адаптивност към новите пазарни реалности, но вече от позициите на активни бизнесориентирани субекти. Не случайно приетата Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 - 2020 г. и утвърденият план за действие към нея 1 отделя
особено внимание на няколко основни тенденции със сериозна проекция върху
образователния пазар през последните години:
Неблагоприятен демографски тренд от началото на 90-те години на XX век,
в резултат на който броят на завършващите средно образование в България
след 2008 г. ежегодно намалява. Тази тенденция се запазва до набор 1998 г.,
след което се наблюдават други негативни проявления (свързани с увеличаване на относителния дял на учениците, които не успяват или не желаят да
завършат средното си образование и съответно не са част от образователния
пазар, от който пряко са заинтересувани ВУ в страната).
Прогресивно и трайно нарастване на броя на зрелостниците, които се
ориентират към образователни институции в чужбина (между 8% и 12%
от завършващите средно образование). Причините за желанието на част
от зрелостниците да се дипломират във ВУ в чужбина не може да се търси единствено в качеството на образователния продукт на университетите в България. Като фактори с негативно въздействие могат да се посочат: слабо развитата бизнессреда; ниските възнаграждения на специалистите с висше образование (особено при стартиране на кариерата им);
прекалено високата концентрация на бизнес и публична администрация
1

https://mon.bg/?h=downloadFile&fileId=4332 (посл. достъп 19.05.2015 г.).
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в столицата при паралелно слабо развити региони с малък потенциал да
осигурят търсените от младите специалисти условия за живот и др.
Масовизация на висшето образование, което намира израз в по-лесен
достъп до висшите училища в България, което, обаче, поставя въпроса
за съхраняване равнището на качеството на обучението. През последните няколко години се наблюдава на пръв поглед абсурдна ситуация, при
която броят на зрелостниците е по-малък от броя на обявените места за
прием в държавна поръчка в университетите. Причини за това, от една
страна, са демографският срив и сериозните миграционни процеси на
младите хора, а от друга – липсата на ясно дефинирана държавна политика във връзка със субсидиране на университетите. Средствата, отделяни за образование като обща годишна сума (450 млн. лв.) вероятно са
достатъчни, но диспропорциите при тяхното разпределение (чрез определения базов норматив на един студент) принуждават редица ВУ да
търсят възможност за реализиране на по-голям прием и от там – за максимизиране на масата на общата субсидия.
Посочените тенденции се съпътстват от трансформация в образователния
модел като цяло и по-конкретно – на ролите и очакванията на участващите в
процеса на обучение – преподаватели, студенти, администрация. Успешната
промяна или напротив - неспособността за адаптиране на ролите на участващите в образователния процес, оказва силно влияние върху очакваните и постигнатите резултати на дипломиращите се във вид на релевантна комбинация между
знания, умения и компетенции, необходими за добра реализация на трудовия
пазар.
Посочените тенденции изправят всеки университет пред дилемата да администрира процесите по начин, който позволява едновременно да се преследват цели като:
- осигуряване на достатъчен брой новоприети студенти;
- недопускане на девалвация в качеството на образователния продукт;
- подпомагане реализацията на дипломираните студенти, което намира
директна проекция върху имиджа на образователната институция и др.
Икономически университет – Варна (ИУ – Варна) е прави изключение от
другите ВУ във връзка със стремежа си за адекватно позициониране на образователния пазар. Ето защо, целта на тази статия е да коментира актуални акценти, свързани с процесите на прием и обучение на студенти в ИУ – Варна, и
въз основа на анализ да дефинира и обоснове насоки и конкретни мерки за тяхното подобряване, както и да постави въпроси, по които следва да се търсят
отговори от органите на управление на университета в следващите години.
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Анализът е осъществен с оглед оценка на изпълнението на Мандатната програма на ИУ – Варна за периода 2011 – 2015 г., както и при отчитане на основните
цели, дейности и мерки, предвидени в приетата Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 – 2020 г. и свързаният с
нея план за действие.
Приемът и обучението на студенти са ключови процеси във всяко ВУ, но те
не могат да се реализират пълноценно без наличие на други базови условия, които да бъдат комуникирани по подходящ начин с всички заинтересовани от дейността на университета страни: хармонизирана учебна документация с водещи
европейски университети; модерна среда за обучение; съвременна библиотека и
достъп до електронни бази данни; дигитализация на книжен фонд; богат културен и спортен календар и др.
В унисон с дефинираната цел и формулираните базови условия за реализиране на ключовите процеси във ВУ, статията е структурирана в няколко условно
разграничени една от друга части: предприети мерки за модернизация на учебната дейност на университета; прием на студенти; обучение на студенти (вкл. успеваемост на студентите и информационно осигуряване на учебния процес).
1. Предприети мерки за модернизация
на учебната дейност на университета
Последният мандатен период (2011 - 2015 г.) от развитието на ИУ – Варна е
насочен към създаване на условия за устойчиво развитие на университета. Основен приоритет в областта на учебната дейност, който подкрепя устойчивото
развитие на ВУ, е повишаване качеството на обучението в различните форми и
стимулиране развитието на студентския потенциал. Разбира се, качеството на
обучението е категория, която трудно може да бъде измерена и винаги полученият резултат би се приел с резерви от гл.т. на обективната истина. В духа на
утвърдената и изпълнявана в периода 2011 – 2015 г. Мандатна програма на ИУ –
Варна, качеството на обучението се свързва с осигуряване на разумен баланс
между знания, умения и компетенции на обучаваните при паралелно осигуряване на стимулираща среда за развитие на студентите.
В областта на учебната дейност през периода 2011-2015 г. усилията на академичното ръководство на ИУ – Варна са съсредоточени в следните по-важни
направления:
Първо. Актуализация на вътрешната нормативна уредба с цел усъвършенстване технологията на управлението на учебния процес. Мотивите, които налагат тези промени са следните: необходимост от по-добра пазарна ориентация на
университета чрез премахване на ограничения от процедурно естество; елими-
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ниране на ограничения под форма на наказателна година при неполагане на
държавни изпити; предоставяне на възможност на обучаващите се по втора специалност да положат държавните си изпити по първата и по втората специалност в рамките на една сесия; обучение на студенти в образователноквалификационна степен (ОКС) „магистър“ на индивидуален план; обучение на
студенти в ОКС „магистър“ по две специалности в различна форма и др.
Второ. Актуализиране на учебната документация в съответствие с добрите
европейски практики, държавните изисквания за различните ОКС, както и при
осигуряване на баланс между знания, умения и компетенции на студентите. В
университета е утвърдена практиката в началото на всеки следващ мандат да се
прави пълен преглед и актуализация на учебната документация в различните
ОКС. Идеята е настъпилите промени в образователното пространство и пазара
на труда да намерят адекватно отражение в процеса на обучение.
Трето. Развитие и обогатяване на учебното съдържание с нови постижения
на знанието и съвременни бизнеспрактики за изграждане на професионални и
ключови компетенции на студентите и увеличаване на тяхната конкурентоспособност и пригодност за ефективна професионална реализация. Всяка година се
предоставя възможност на титулярите на дисциплини да актуализират част от
тематичните единици от учебните си програми. По този начин програмите на
дисциплини с динамично съдържание могат да бъдат обновени със 70% - 80% в
рамките на един мандатен период.
Четвърто. Усъвършенстване на организацията, технологичното и материалното осигуряване на учебния процес чрез: разширяване използването на съвременни аудиовизуални, информационно-комуникационни и мултимедийни
продукти, модернизиране на информационната система и осигуряване на високоскоростен интернет 2.
Пето. Функциониране на системата за натрупване и трансфер на кредити
при оптимална студентска заетост, осигурена възможност за изборност на дисциплини и учебни форми и мобилност, основана на партньорство с академичната общност в страната и чужбина.
Шесто. Стимулиране на процеса на развитие на уменията, самостоятелната
работа на студентите, работата им в екип, в т.ч. чрез изследователска дейност и
прилагане на форми и механизми за нейното стимулиране и осигуряване на поактивна обратна връзка в процеса на обучение.
Седмо. Настройване на системата за кандидатстудентски прием съобразно
2

За повече подробности вж. Отчет за изпълнение на мандатната програма за периода 20112015 г. Издателство „Наука и икономика“, ИУ – Варна, 2015.

Статии

13

тенденциите на образователния пазар (чрез промени в нормативните документи,
регламентиращи приема; електронизация на част от процесите; въвеждане на
електронен кандидатстудентски изпит и др.).
Осмо. Създаване на условия и предпоставки за по-добра адаптация на студентите в първи курс (промени в графика на учебния процес; въвеждане през
2014 г. на практиката новоприетите студенти да бъдат запознавани със структурите в университета и забележителностите на града; регулиране на по-малък
брой изпити през първи семестър и др.).
Девето. Разширяване на практическото обучение чрез подходящи методи,
форми и средства на базата на иновативно партньорство с бизнеса и публичната
администрация3, чрез почасова ангажираност на студенти бакалаври в структурите и дейностите на университета, както и чрез активното им участие по проекти за студентски практики.
Десето. Стимулиране на изявените студенти, заели призови места на национални и международни форуми (конференции, олимпиади, конкурси, спортни
прояви и др.).
Единадесето. Подобряване на чуждоезиковата подготовка на студентите.
Дванадесето. Създаване на партньорства с чуждестранни университети,
като възможност за издаване на двойни дипломи и привличане на студенти.
Тринадесето. Разширяване обхвата на дистанционната форма на обучение
(ДФО), чрез предлагане на нови специалности в различните ОКС, както и все
по-интензивно използване на електронни форми в редовна и задочна форми на
обучение (РФО/ЗФО).
Четиринадесето. Разнообразяване на специалностната структура в ОКС
„бакалавър” и ОКС „магистър“. Развитието на посочената структура не трябва
да се търси само по посока увеличаване на броя на специалностите. В университета е възприето правилото специалности, които не генерират търсене в рамките на две последователни години, да не се предлагат в следваща кампания.
Посочените мерки за модернизация на учебната дейност могат да бъдат отчетени като успешни и допринасящи за устойчивото развитие на ИУ – Варна. Те
не могат и не трябва да се разглеждат изолирано една от друга, доколкото са
3

В различни програми в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ част от часовете се водят от
представители на бизнеса. Участието им е активно и в държавни изпитни комисии. От началото на месец май 2015 г. вече функционира Иновативна партньорска мрежа за устойчиво взаимодействие „университет – бизнес“ (разработена по Оперативна програма: "Развитие на човешките ресурси"). Проектът е реализиран с помощта на множество представители на бизнеса, сред които и Варненската търговско-индустриална камара, което показва
позитивното им отношение към ИУ – Варна.
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взаимно подкрепящи и допълващи се. Динамиката в развитието на образователния пазар (не само в страната) налага системно проследяване на промените и
предлагане на нови мерки, които да подпомогнат университета в неговата побърза и адекватна адаптация и трансформация на практики и процеси.
2. Прием на студенти в ИУ – Варна
Стремежът да се отговори проактивно на неблагоприятните тенденции на
образователния пазар (демографска криза, активно пренасочване на млади хора
към чужбина и др.) насочи усилията на академичното ръководство на ИУ – Варна към усъвършенстване на дейностите по приема на студенти и в трите ОКС
(професионален бакалавър, бакалавър и магистър)4. Във връзка с това се предприемат действия (които се подлагат на анализ и при необходимост допълнително се адаптират), по-важните от които са:
ежегодна актуализация на правилниците за прием в различните ОКС,
както и на съпътстващите ги вътрешно-нормативни документи;
въвеждане на единни критерии за кандидатстване в различни специалности (единен бал за кандидатстване; отпадане на необходимостта за доказване на ниво на владеене на чужд език за определени специалности;
възможност за кандидатстване с резултат от държавен зрелостен изпит –
ДЗИ и много др.);
разширяване практиката за предлагане на програми с обучение на чужд
език в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“;
въвеждане на електронен кандидатстудентски тест и подаване на документи онлайн за ОКС „бакалавър“, което оптимизира процесите, свързани с приема на нови студенти;
разработени са и активно се прилагат Правила на ИУ – Варна за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение
в чуждестранни висши училища, което улеснява функционирането на
Системата за трансфер на европейски образователни кредити;
активизиране на връзките с широка база средни училища чрез съвместни
мероприятия (състезания, олимпиади), кариерно консултиране и други,
както и въвеждане на стимули (финансови; свързани с облекчени условия
при приема; възможност за „ранно записване“) за кандидат-студен-тите;
4

Към момента демографският натиск е особено ясно изразен при кандидатстване в ОКС
„професионален бакалавър“ и в ОКС „бакалавър“. Независимо от това, броят на кандидатстудентите по години показва запазване на интереса към професионалното висше образование по туризъм (Колеж по туризъм), където има средно по 2 кандидатстващи за едно
място.
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поддържане и развитие на контактите с посредници на образователния пазар (Център за кандидатстудентска подготовка и информация – ЦКПИ и
Национална асоциация за прием на студенти – НАПС), с чиято помощ се
осигурява представителство на университета в 28 градове в цялата страна.
Посочените мерки във връзка с осигуряването на приема дават своите резултати. Съпоставката на динамиката в данните за планирания и реално осъществения прием по години за различните ОКС провокират множество въпроси,
свързани с: увеличаване (респективно намаляване) за заявения планов прием;
намаляване на абсолютния брой на кандидат-студентите в ОКС „професионален
бакалавър“ и ОКС „бакалавър“ при паралелно запазване (дори увеличаване от
гл.т. на абсолютен брой приети студенти) на интереса към ОКС „магистър“ през
последната година и др.
Планът на Министерството на образованието и науката (МОН) за прием на
студенти в ОКС „бакалавър“ в ИУ – Варна е увеличен от 2570 през 2011 г. на
2720 през 2014 г.. Утвърденият планов прием на студенти в ОКС „бакалавър” в
университета по години за анализирания период е завишен двойно, в сравнение
с този от предходния мандат, като следствие от европейската тенденция за масовизация на висшето образование. От друга страна, тази административна мярка
(доколкото е резултат от провеждана политика на МОН във връзка с реализиране на Стратегия „Европа 20/20“) може да се посочи, че изчерпа своя потенциал
поради силния демографски срив и още през 2013 г. плановият прием се реализира с известни затруднения. От 2010 г. до 2014 г., под влияние на демографските процеси, броят на кандидат-студентите намалява (намалението е с 60 процентни пункта). Разбира се, демографският фактор влияе директно върху броя на
кандидатстващите във ВУ, но тук не трябва да се пренебрегват и други фактори
с негативна проекция върху приема: деформацията на пазара на труда, която
демотивира част от младежите да учат и работят в България; либерализацията
на образователния пазар в ЕС; обективно съществуващите нагласи към съответно ВУ съобразно териториалната му локация; „наличие на третичен трудов пазар или неформална икономика, която привлича много млади хора и създава
нестандартна трудова култура и мотивация за реализация, свързан с отклонения
от правните норми и социалните стандарти“5; вътрешната миграция на населението, динамиката и структурата на раждаемостта по райони и др.
Споменатата тенденция е неблагоприятна в глобален аспект, защото показва сериозното негативно въздействие на демографските процеси. Във връзка с
5

Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 –
2020 г.
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това следва да се посочи, че ИУ – Варна е подготвен да посрещне без особени
сътресения този натиск. От една страна, може да се твърди, че нормалният брой
студенти в ОКС „бакалавър“ за университета е около 1600-1700 на годишна база
(т.е. приеманият брой бакалаври на годишна база до 2011 г.). От друга страна,
през 2008 г. е направена голяма крачка по посока на оптимизация на дейността с
въведената регулация на структурните параметри на учебната документация 6.
Учебната документация (от гл.т. на брой аудиторни часове и брой позиции за
дисциплини в учебния план) на университета до голяма степен следва утвърдените бенч-практики в западноевропейските университети, където тригодишният
курс на обучение се реализира с 15-20 дисциплини и 1500-1800 аудиторни часа.
От тази позиция може да се мисли в следващ период за оптимизиране на броя на
позициите по учебен план с дискретно намаляване на броя на дисциплините и
на аудиторната заетост от 2310 часа до 2200 аудиторни часа.
По отношение на приема на студенти в ОКС „бакалавър“ се предприеха и
други мерки, които имат за цел да привлекат сегмент от кандидати, които работят. От тази позиция приемът в ЗФО се трансформира в ДФО, което се очаква да
окаже позитивен ефект, предвид размера на държавната субсидия на студент 7.
Анализът на данните за структурата на кандидат-студентите по форма на
кандидатстване показва трайно предпочитание към ДЗИ като начин за кандидатстване. Относителният дял на кандидатстващите с ДЗИ за последните 4 години нарасна с 30 процентни пункта и достигна до 84,5% от всички кандидатстващи в университета.
Данните за отделните етапи на класиране, потвърждаване и записване позволява да се откроят специалностите и формите на обучение, които са найпредпочитани от кандидат-студентите, както и тези специалности, към които
липсва или се регистрира слаб интерес 8. Относителният дял на записаните студенти непосредствено след първо класиране за уч. 2014/2015 г. е най-висок в
следните специалности и форми на обучение: Индустриален бизнес и предприемачество – ДФО, Бизнесинформационни системи, Международен бизнес (с
преподаване на английски език), Бизнесикономика, Публична администрация,

6

7

8

На 22.02.2008 г. АС на ИУ-Варна приема Проект за усъвършенстване на учебната документация. С решение на АС от 25.11.2011 г. (Протокол № 170) е актуализирана Подсистема „Усъвършенстване и актуализиране на учебното съдържание“.
Субсидията на студент в ДФО е равна на субсидията за РФО и три пъти по-голяма от тази
в ЗФО. През 2015 г. са предложени общо 8 специалности в ДФО в ОКС „бакалавър”.
Специалностите с най-силно и най-слабо изразено търсене са описани подробно в отчета
на Мандатната програма на университета за периода 2011-2015 г.
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Мениджмънт, Маркетинг9. Анализът на тези данни, както и информацията за
заявените желания на кандидатите, позволява да се вземат управленски решения
по отношение разкриване на допълнителни групи в желаните специалности и
закриване на групи в специалности с неусвоен прием, при паралелно съблюдаване на утвърдения планов брой студенти по професионални направления.
Във връзка с организацията на приема, стремежът е да се привличат повече
студенти за подпомагане на рекламната кампания и останалите дейности на
приема в различните ОКС. Тази практика допринася за подобряване на комплексното обслужване и ефективното информиране на кандидатите.
Провежданата от академичното ръководство политика на гъвкаво управление на приема доведе до тестване на нови възможности чрез иницииране на
януарски прием в ОКС „магистър“ през 2015 г. Идеята на този прием е в рамките на 6 месеца приетите студенти от други направления на висше образование в
предходна бакалавърска или магистърска степен, както и за завършилите ОКС
"професионален бакалавър" да преминат през ускорен курс на обучение и да
покрият изискванията от дисциплини във фундаменталния блок на професионално направление „Икономика“. Независимо от много кратките срокове за реклама на тази възможност, се сформира група, която в момента провежда своето
обучение.
Особеност на гъвкавото управление на приема в ОКС „магистър“ е въвеждането на регулация по отношение на специалности, които през юнски прием не
успеят да съберат предварително фиксиран минимум от кандидат-студенти. За
такива специалности не се допуска сформиране на учебни групи, което довежда
до преразпределяне на кандидатите по следващо желание. С това се формират
по-хомогенни групи, което намира сериозна финансова проекция върху бюджета
на университета и създава предпоставки за поддържане на по-високо качество
на обучение и мотивация на студенти и преподаватели.
Анализът на приема в ОКС „магистър“ по форми на обучение показва
трайна тенденция на намаление в броя на кандидатстващите в ЗФО. Във връзка
с това е взето решение от 2015/2016 г. за изравняване на периода на обучение на
редовна, задочна и дистанционна форма.
Едно от стратегическите решения във връзка със съхраняването на интереса към ОКС „магистър“ е броят на студентите държавна поръчка. За периода от
2011 г. броят им е увеличен неколкократно от 150 до 880 през 2014 г. За 2015 г.

9

Коректността предполага да се направи уговорката, че по-ниският планов прием в някои
специалности автоматично подобрява позицията на дадена специалност по коментирания
показател.
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заявената държавна поръчка ще отговори почти изцяло на търсенето на магистърски специалности в университета. Идеята е чрез отказ от част от платеното
обучение (което априори е несигурно и може да се очаква намаляване на интереса на потенциални кандидати) да се гарантира в по-голяма степен формиране
на хомогенни групи и от там – реализиране на по-сигурни парични потоци и
финансови ефекти за университета. В резултат на тази политика през 2014 г. е
реализиран най-добрият от гл.т. на абсолютен брой студенти прием в ОКС „магистър“ за последните 4 години (1549 студенти, в сравнение с 1188 студенти
през 2011 г.).
Ежегодните проучвания на нагласите на студентите в ОКС „бакалавър“ да
продължат обучението си в ОКС „магистър“ в ИУ – Варна показват негативна
тенденция. Независимо от това, средно около 78% от кандидатстващите в ОКС
„магистър“ са завършили ИУ – Варна, което се обяснява с желанието на дипломирани през предходни години да се обучават в първа или поредна магистърска
специалност в ИУ – Варна. В този смисъл трябва да се отчете, че потенциалът
на ДФО не се използва в достатъчна степен, както и че съществуват неоползотворени възможности за привличане на работещи випускници от други ВУ.
В резултат на направения анализ по приема на студенти могат да се набележат някои направления, в които университетът следва да концентрира повече
усилия:
Първо. Развиване на партньорските отношения със средни училища (провеждане на състезания, организиране на дискусии и др.). Учениците от училищата – партньори да бъдат канени за посещаване на събития от Културния календар и спортни мероприятия, провеждани в ИУ – Варна. Акцентът следва да
бъде и върху Х и ХІ клас, защото при голяма част от тези класове все още не е
формирана окончателна ориентация към ВУ и шансът да бъдат привлечени за
студенти е по-голям, в сравнение с ХІІ клас (които се предполага, че вече са
направили своя избор). Необходимо е да се проучват нагласите на учениците за
избор на висше училище и на конкретна специалност 10.
Второ. При образуване на бала на кандидат-студентите, завършили професионални гимназии (по икономика, туризъм, строителство и др.) да се отчита
оценката от ДЗИ по професионална квалификация при кандидатстване по същата специалност.

10

През 2014 и 2015 г. подобно проучване е проведено сред широк набор от училища в цяла
България, като резултатите ще бъдат използвани за вземане на управленски решения във
връзка с КСП.

Статии

19

Трето. Създаване на партньорства между ИУ – Варна и чуждестранни университети, като възможност за издаване на двойни дипломи и привличане на
студенти.
Четвърто. За рекламната кампания по-активно да се използват социалните
мрежи, Кариерен център, Информационен център и Студентски съвет. Във
връзка с това особено полезна може да бъде изградената иновативна платформа
за взаимодействие „университет – бизнес“, която следва да бъде обезпечена
кадрово, с цел нейното поддържане и последващо развитие. Подготовката и разпространяването на рекламните материали за КСП трябва да се реализират до
декември на текущата година за следващата учебна година.
Пето. Създаване на платформа за онлайн подаване на документи за ОКС
„магистър“, както и организиране подаването на документи и в други градове
чрез използване услугите на ЦКПИ и НАПС или чрез университетски представители / мобилни групи.
Шесто. Насочването на студентите към магистърските специалности трябва да бъде в контекста на всички мероприятия на първичните звена още от началото на трети курс в ОКС „бакалавър“. Необходимо е и участието на представители на катедрите в комисиите по прием в ОКС „магистър“, когато кандидатите
имат необходимост от разясняване на съдържанието на магистърските специалности. Препоръчително е и първичните звена да определят лице за контакт, от
което целогодишно кандидат-магистрите да могат да получават по-подробна
информация (като допълнение на тази, която е официално публикувана от Център за магистърско обучение).
Седмо. Ангажиране на ресурса на Кариерен център в кариерно консултиране на завършващите студенти в ОКС „бакалавър“ и подпомагане на избора им
на специалност в ОКС „магистър“.
Осмо. Ориентация към интегрирани междукатедрени и междууниверситетски
магистърски програми и развиване на специалностната структура с цел предоставяне на познания от различни сфери с практико-приложна насоченост. Проучвания
сред студентите в ОКС „бакалавър“ показват ясното им предпочитание да продължат обучението си в ОКС „магистър“ в различна от завършената в ОКС „бакалавър“ специалност, с цел разширяване на приложното поле на своите компетенции.
Девето. По-добро комуникиране на приетите от ИУ – Варна насърчителни
мерки и мероприятия („ранен“ прием за ученици, покрили определени изисквания; освобождаване от семестриална такса при доказване на предварително определено равнище на постигнати резултати). В този смисъл е необходимо приетият от АС пакет мерки за подобряване на комуникационната активност на ИУ –
Варна с различните целеви аудитории да се изпълнява в по-широк обхват.

20

ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна

3. Обучение в Икономически университет – Варна
Университетското обучение е многопластов процес, тъй като ВУ изпълнява
различни функции: възпроизводство на социалната система; подготовка на работна сила с висока квалификация; развитие и формиране на култура; гарантиране правото на образование като основно човешко право11. Социалната роля на
университетите се изразява в това, да се превърнат в „ ... центрове за обучение,
усъвършенстване и опазване на културата“12. В този смисъл обучението на студентите следва да се разглежда от гл.т. на предпоставки като: успеваемост; създадени условия за провеждане на процеса на обучение; възможност за включване
на студентите в различни научни изследвания; осигурен достъп до културата в
различните й аспекти, като акцентът е поставен върху първите две предпоставки.
Усилията на академичния състав на университета са насочени към създаване на условия за повишаване качеството на обучението. През анализирания
период се реализират следните по-важни дейности за постигане на тази цел:
прилагане на актуализираната учебна документация за постигане на съответствие с добрите европейски практики и държавните изисквания;
активиране на дейността на Център за дистанционно обучение (разширяване на ДФО в ОКС „магистър“ и въвеждането й в ОКС „бакалавър“);
провеждане на политика за по-добра адаптация на студентите. За целта е
направена актуализация на Правилника на ИУ – Варна и на графика на
учебния процес;
подобряване на чуждоезиковата подготовка на студентите, като чрез актуализиране на учебната документация в първи семестър е въведено задължително изучаване на чужд език;
от втори до седми семестър студентите имат възможност да изучават факултативно чужд език с хорариум 0/30;
подобряване организацията и провеждането на учебния процес чрез въвеждане на практика за посочване по интернет на изборните и факултативните дисциплини;
усъвършенстване на системата за оценяване на знанията и уменията на
студентите с акцент върху стимулиране на уменията, самостоятелната
работа на студентите, работата им в екип и осигуряването на по-активна
обратна връзка в процеса на обучение;
11

12

За повече подробности вж.: Гюрова, В. Образованието по света (проблеми и перспективи). С., 1994.
Диас, М.А. Висшето образование: визия и практика през XXI век. Перспективи, т.
XXVIII, 1998, с. 326.
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актуализиране на вътрешната нормативна уредба с цел оптимизация на
процесите по управление на учебния процес;
усъвършенстване на организацията, технологичното и материалното
осигуряване на учебния процес чрез: разширяване използването на съвременни аудиовизуални, информационно-комуникационни и мултимедийни продукти, модернизиране на информационната система и осигуряване на високоскоростен интернет; въвеждане на платформа Moodle за
електронно обучение;
лансиране на иновативна за България форма на симулативно обучение в
две специалности в ОКС „магистър“ по проект „Бизнесмоделиране на
учебните планове и програми в професионално направление 3.8 „Икономика“ на ИУ – Варна“;
стимулиране на изявените студенти (при върхови постижения в областта
на обучението, научноизследователската дейност, културата и спорта).
Независимо от предприетите мерки и реално постигнатите резултати в
процеса на обучение, анализът на данните позволява да се направят следните
по-важни изводи за ИУ – Варна в периода 2011 - 2015 г.:
Първо. Средните оценки на студентите в ОКС „бакалавър“ в РФО устойчиво намаляват през посочения период. Негативните промени при ЗФО са значително по-слабо изразени.
Второ. В ОКС „магистър” се наблюдава висока успеваемост, въпреки, че
през последните години се регистрира понижаване на средния успех, което е
най-силно изразено в РФО. Регистрират се нормални равнища на неположени
изпити и получени слаби оценки. Относително постоянен по години остава броят на прекъсналите студенти, както и на прехвърлените по собствено желание в
други висши училища.
Трето. Успеваемостта на студентите в Колеж по туризъм – Варна е много
добра. Традиционно най-висок е успехът на студентите от ЗФО. Позитивен факт
е високият дял на дисциплините с професионална и практическа насоченост
(75% от дисциплините в учебния план).
Четвърто. Позитивен ефект върху проблемите, свързани с успеваемостта,
имат практиките за организиране на дискусии и семинари, в които активно участие вземат всички заинтересовани страни. Подобен семинар, свързан с качеството
на обучението, е организиран в университета през месец март 2014 г. Тази практика следва да продължи по-активно, за да се търси пресечната точка между очаквания и възприятия за учебния процес между студенти и преподаватели.
Пето. Традиционно най-нисък успех във всички специалности се установява за студентите от първите курсове, а най-висок успех – при студентите в чет-
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върти курс. Анализът на броя на отстранените и отписаните бакалаври по години показва негативна тенденция за студентите в първи курс, т.е. част от студентите първи курс или не успяват да се адаптират в университета или не са мотивирани да го направят. С цел по-добра адаптация на студентите при прехода от
обучение в училище към университетско обучение са направени корекции в
учебната документация, с което броят на дисциплините в първи семестър се ограничи до 3, а в следващите семестри – до 4 позиции. Независимо от намаления
брой на изпитите през първия семестър, не се установява подобряване на успеваемостта на първокурсниците. Причини за незадоволителните резултати могат
да се търсят в следните направления:
причини, произтичащи от страна на обучаваните – трудна адаптация на
първокурсниците към технологията на обучение в университета; недостатъчна базова подготовка на новоприетите студенти; липса на мотивация за получаване на допълнителни знания; несистемна подготовка по
време на семестъра; неоптимално използване на извънаудиторната заетост и др.;
причини, произтичащи от страна на обучаващите – недостатъчна андрагогическа подготовка; пропуски относно методическо съгласуване на
обема на учебното съдържание с хорариума по съответната дисциплина;
неоптимално съотношение между изискващите се от студентите знания
и придобити умения; недостатъчна обвързаност между теоретичното
равнище на преподавания материал и базовите знания и умения, които
трябва да развие студентът за успешна реализация; пропуски в критериите и начина на оценяване, в сложността и броя на изпитните въпроси;
асиметричност по отношение на изискванията на различните преподаватели по едни и същи учебни дисциплини; недостатъчно стриктно изпълнение на изискванията за формиране на текущ контрол по време на семестъра; несъобразено с равнището на студентите представяне и интерпретиране на учебното съдържание от страна на някои преподаватели;
предявяване или на много високи или на много ниски изисквания от
асистентите в семинарните занятия; отклонения на преподаватели от
обявените часове за консултации; недостатъчна компетентност на част
от асистентите, които нямат (или имат недостатъчен) практически опит
и методическа подготовка; формално отношение към учебния процес от
страна на някои преподаватели, което демотивира студентите; неспазване от страна на преподаватели на регламента за получаване на обратна
връзка за резултатите от проведените изпити; ниска степен на обезпеченост с учебници и учебни помагала по някои дисциплини; формиране на
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текущ контрол по време на очни занятия със студентите ДФО, което отблъсква последните от тази форма на обучение и др.
Последният извод, във връзка с причините за постигане на незадоволителни резултати, заслужава особено внимание. Добре забравена практика на университета е при постъпване на асистенти на работа същите да бъдат изпращани
в университети в Западна Европа на краткосрочна специализация (от 1 до 3 месеца при предварително съгласуване на програмата на престоя и обучението със
страната-домакин). След процес на подготовка на младите специалисти, те са
придобивали правото да провеждат самостоятелни занятия със студентите. Подобна практика се следва в редица университети по света – новопостъпилите
асистенти посещават курс по „Преподаване и учене във ВУ“ и след успешното
му приключване и доказване, че притежават знанията, уменията и компетенциите да провеждат съвременен учебен процес, придобиват правото за достъп до
студентските аудитории. Често наблюдавана грешка сред младите преподаватели е да се увличат в различни педагогически подходи без да осъзнават, че педагогиката е пряко насочена към обучение на ученици, а не на студенти. Подходите, които следва да се прилагат за обучаване на възрастните хора (към които се
причисляват навършилите 18 г.) са в сферата на т.нар. „андрагогика“. Последната отчита, че традиционно познатите роли на преподаватели и студенти през
последните 20 години значително се променят. Съвременните роли на преподавателите ги превръщат в: само един от алтернативните източници на знания;
мотивиращи и провокиращи активността на студентите; съветници и консултанти по професионални проблеми на хора и институции извън университета; загрижени за пълноценното учене на студентите; граждани на съвременното информационно общество13.
Погрешното насочване към педагогическия подход на активен преподавател и пасивно възпроизвеждащ обучаван често се комбинира с предметна ориентация на обучението, при което в учебния план се включват определен брой
предмети с поставяне на акцент върху усвояване на терминологичен апарат,
последователност от стъпки, система от подходи и стратегии и т.н. Проблемноориентираното обучение често остава на заден план (за съжаление това е валидно в някои случаи и за обучението в ОКС „магистър“). Допускането на подобни
грешки, наред с не особено високата мотивация на голяма част от младите хора
да учат, могат да обяснят неудовлетворителния интерес към традиционно преподаваните лекции и провежданите упражнения.
13

За повече подробности вж.: Гюрова, В и др. Приключението учебен процес. Ръководство
за университетски преподаватели. Агенция „Европрес“, С., 2006, с. 24.
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Модерният подход на обучение изисква: студентите да бъдат провокирани,
насърчавани и въвличани в учебния процес; да им се предоставя възможност да
вземат решения; преподавателят да проявява гъвкавост и обучението да се организира в поднасяне на учебното съдържание от гл.т. на потребностите на обучаваните лица; да се зачита личното достойнство на всеки студент и да се използва
опитът му/й чрез примери за визуализиране на преподавания учебен материал.
Реализирането на модерния подход на обучение не е възможен без адекватно
информационно осигуряване на учебния процес. Нивото на адекватност на информационното осигуряване на процеса на обучение може да се търси в две посоки:
нормално протичане на учебния процес в ИУ – Варна чрез осигуряването му с компютърна техника; разработка и експлоатация на информационни системи.
Направлението „Осигуряване на нормалното протичане на учебния процес
в ИУ – Варна чрез приложението на компютърна техника“ е свързано с процеса
на обновяване на съществуващата техника и с развитието на компютърната
мрежа. През анализирания период са постигнати следните резултати:
- през 2014 г. е въведен в експлоатация Център за електронно обучение,
включващ три компютърни зали, три зали за провеждане на електронни
изпити, сървърно помещение с комуникационна техника и административни помещения;
- изградена е нова мрежова структура, комуникациите в която се осъществяват от управляеми комутатори Cisco и кабелни трасета с обща дължина 6 км, покриващи изцяло стандарта KAT 6 и скорост от 1000 MB;
- продължи разширяването на локалната компютърна мрежа в университета; добавени са около 3 км нови кабелни трасета; започна поетапен
процес на подмяна на старите комуникационни комутатори;
- изградени са три нови високоскоростни оптични трасета, свързващи
главното сървърно помещение с други три ключови разпределителни
комутатора;
- скоростта на достъп до интернет е подобрена и към момента е 70 МВ и др.
Направлението „Разработка и експлоатация на информационни системи“
има ключова роля за обезпечаване на учебния процес. През отчетния период в
основната информационна система „Студент” са реализирани множество промени и доработки, като най-важната от тях е подмяната на бившия албумен номер с факултетен и въвеждането на нов идентификатор: студентски идентификационен номер – СИН. С това се преодоля частичната несъгласуваност между
идентификатора на студентите в МОН и в университета. Друга важна новост в
системата е нов модул за водене на партидите и дипломиране на магистри по
две различни специалности.
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Кандидатстудентската кампания през 2013 г. е проведена с нова уеб базирана информационна система. От 2015 г. всички кандидатстудентски изпити се
организират под формата на електронни тестове. Програмата за кандидатстудентския прием е доработена, с цел интеграция на данните, постъпващи от проведените електронни изпити. В края на 2014 г. стартира процес по изграждане
на нова информационна система на университета, която следва да бъде изградена напълно в песимистичен срок до месец април 2016 г.
Отчитането на напредъка в процеса на обучение на студентите в ИУ – Варна и на постигнатите резултати във връзка с информационното осигуряване на
учебния процес могат да бъдат подкрепени с конкретни мерки и препоръки в
следните аспекти:
Първо. Усъвършенстване на учебното съдържание, учебните планове и
програми, методиката и инструментите на преподаване и оценяване така, че да
се осигури по-голяма практическа ориентация (включително и чрез привличане
на специалисти от бизнеса и публичната администрация в обучението).
Второ. Поставяне на акцент върху интерактивния подход (по-активно
включване на студентите в дискусии и ролеви игри) и проблемно-ориентираното обучение.
Трето. Развитие на практиката за организиране на мастър класове.
Четвърто. По-активно използване на електронната платформа Moodle за
комуникация със студентите във всички форми на обучение.
Пето. Определяне на координатор за всяка специалност, който да подпомага студентите във връзка с административни и други въпроси, свързани с учебния процес.
Шесто. Студентите от първи курс да станат обект на отделна политика с
цел тяхното по-бързо адаптиране към академичната среда и начин на обучение,
както и провеждане на срещи с първокурсниците за опознаване на техните очаквания и проблеми.
Седмо. Активизиране на индивидуалната работа със студентите от погорните курсове с оглед идентифициране на техните изисквания по отношение
на обучението и повишаване на имиджа на специалностите, факултета и университета.
Осмо. Разработване на стандарт за подготовка на новопостъпили асистенти в университета в утвърдени практики на университетското обучение и подобряване на комуникативните им способности, за да се оформи тяхната академична култура, качеството на общуване и отношението им към студентите.
Девето. Първичните звена да проследяват развитието на учебния процес,
за да се идентифицират в зародиш възникващи трудности и противоречия и да
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се предприемат адекватни мерки за тяхната превенция или навременно отстраняване.
Десето. Да се инициира дискусия върху баланса между получаваните от
студентите знания и умения и се потърсят възможности за усъвършенстване на
системата за оценяване на знанията, уменията и компетенциите на студентите в
отделните ОКС.
Единадесето. Все по-активно да се работи по създаване и развитие на партньорства с бизнеса и публичната администрация, което може да предостави
възможност за провеждане на практически стажове и да мотивира студентите
при наличие на по-ясна връзка „университет – бизнес“.
Дванадесето. Да се изпълняват по-стриктно изискванията на вътрешните
нормативни актове на университета във връзка с предвидения контрол на учебния процес от страна на ръководители на катедри и декани.
Заключение
Анализът на състоянието и проблемите на учебната дейност в ИУ – Варна
налага извода, че в това основно и стратегическо направление от дейността на
университета са постигнати положителни резултати. Същевременно протичащият процес на интеграция в европейското образователно пространство изисква
полагане на още повече усилия в следните направления:
Първо. Продължаване на процеса по хармонизация на учебната документация за всички ОКС в съответствие с промените в европейското образователно
пространство. В този смисъл посоката на работа е адаптация на структурните
параметри на учебната документация на университета до средните параметри за
университетите в Западна Европа.
Втото. Усъвършенстване на университетската система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав.
Трето. Прилагане на новата система за прием на студенти при целогодишен режим с влагане на повече енергия и време за развиване на партньорства
със средни училища и представители на бизнеса и публичната администрация.
Четвърто. Създаване на условия за активиране на маркетинговата функция
на университета. Прилагане в по-пълен обхват на приетите от АС мерки за комуникация с целевите аудитории на университета.
Пето. Интензивна работа по разработване и внедряване на нова информационна система на университета.
Шесто. Повишаване на качеството и усъвършенстване на съдържанието и
структурата на програмите (специалностите) в различните ОКС, включително и
по-активно ангажиране на първичните звена с разкриване на програми с обуче-
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ние на чужд език и въвеждане на различни форми за електронно обучение (вкл.
и при обучение в редовна форма). Разширяване на обхвата на ДФО.
Седмо. Ефективно прилагане на системата за натрупване и трансфер на
кредити, стимулиране на студентската и преподавателската мобилност и оптимизиране на учебния процес.
Осмо. Разширяване на степента на изборност на учебните дисциплини и
въвеждане на практиката за изборност на преподаватели.
Девето. Внимателен и критичен подбор на новопостъпващи асистенти и
организиране на обучения за гарантиране на адекватно (от гл.т. на новите условия) поведение в процеса на обучение.
Посочените направления за бъдеща работа следва да създадат условия за
поддържане на качеството на обучението и „релевантност (съответствие на обществените и икономическите потребности) на университетското образование“14.
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In the article there are discussed current emphases connected with the processes of admission and training of students at the University of Economics - Varna, and - based on analysis - there are specified guidelines and specific measures for their improvement. There are
posed certain questions to which there are to be sought answers by the governing bodies of the
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