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Econ Lit –I200
СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО
СЪТРУДНИЧЕСТВО, РАБОТАТА ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ
ПО НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ,
АЛУМНИ И КАРИЕРИ, ВРЪЗКИТЕ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
В ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Доц. д-р Виолета Димитрова
Иновации и развитие са ключовите думи, които определят дейността на ИУ
– Варна в областта на международното сътрудничество, връзките с обществеността и рекламата, алумни1 дейностите и кариерното развитие на студенти и
завършили, както и кандидатстването и реализирането на проекти, финансирани
по национални и международни програми и договори. В периода 2011 - 2015 г.
работата в посочените направления е подчинена на приоритетите, заложени в
мандатната програма на университета, за разширяване и поддържане на международните партньорства, подобряване на условията за мобилност на студенти и
преподаватели, привличане на чуждестранни студенти, задълбочаване на сътрудничеството с бизнеса и публичната администрация, с цел подпомагане реализацията на завършилите, запазване и развитие на репутацията на ИУ – Варна,
разширяване участието в проекти.
Целта на това изложение е да се обобщи и анализира извършеното през
мандатния период в областта на международното сътрудничество, работата по
проекти, финансирани по национални и международни програми, връзките с
обществеността и рекламата, алумни дейностите и кариерното развитие на студентите в ИУ – Варна като се изведат и обосноват основни насоки за бъдещото
им развитие.
1. Международно сътрудничество
Управлението на международните контакти и партньорства в съответствие
с най-актуалните програмни документи на ЕС в сферата на образованието и науката допринася за проучване и пренасяне на световен опит в областта на образованието и науката, формиране на култура за диалог и готовност за промяна,
адаптиране на висшето училище към измененията във външната среда. За реа1

Етимологията на думата „алумни” произхожда от латинския език (аlumnus) и означава
ученици, възпитаници, или завършили университет.
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лизирането на поставените в мандатната програма задачи допринесоха студентите, преподавателите и служителите, приели международните контакти като
лична кауза; екипът на отдел „Международно сътрудничество”, включително
множеството чуждестранни стажанти; изградената атмосфера на креативност и
новаторство, духът на търсене на механизми за реализиране на нови идеи и решимостта да не се отказваме пред трудностите. Водещи направления сред множеството разнообразни дейности в областта на международното сътрудничество са: студентската, преподавателската и непреподавателската мобилности; изграждането и поддържането на партньорства и членства в международни организации; привличането на чуждестранни студенти; инициирането и предлагането
на обучение на чужд език; полагането на начало за разработване на съвместни
програми и предлагане на двойни дипломи; организирането на летни училища и
практики за чуждестранни студенти.
Мобилност
Структурата на мобилността обхваща международния обмен по програми
„Еразъм+“ и ЦЕЕПУС III (Централноевропейска програма за академичен обмен), двустранни споразумения на МОН с други държави, Фонд за отпускане на
стипендии на Европейското икономическо пространство (ЕИП), сключени договори за сътрудничество с цел академичен обмен.
ИУ – Варна е сред първите 4 университета в България, осъществили обмен
по програмата през учебната 2000 - 2001г. Университетът кандидатства и през
2014 г. получи „Еръзъм+” Харта за висше образование от Европейската комисия до 2020 г. и в момента поддържа сътрудничество с 90 висши училища от
Европа и 9 извън ЕИП. За четирите години на изследвания период се преподписаха голяма част от договорите по програма „Еразъм+“ и се сключиха 49 нови
договори с партньори от Западна, Централна и Източна Европа, както и с университети от Руската федерация, Украйна, Азербайджан, Казахстан, Армения,
Босна и Херцеговина. Независимо от намалението на плановия брой изходящи
мобилности, реализираните мобилности нарастват от 129 на 175 за периода или
с 36%, в резултат на преструктуриране на средствата по програмата (таблица 1).
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Фиг. 1. Развитие на договорите за сътрудничество
през периода 2000 - 2015 г.
Приоритетна задача е увеличението на броя на осъществените мобилности
с цел практика. В резултат на организирането на информационни дни по програма „Еразъм+“, популяризирането от екипа за работа по програма „Еразъм+“ на фирми от страни в ЕС, желаещи да приемат стажанти, както и желанието на студентите за търсене на възможности за по-добра реализация извън
страната, мобилностите с цел практика нараснаха повече от 2,5 пъти. Информацията за свободни стажантски места по програма „Еразъм+” се публикува на
страницата на отдел „Международно сътрудничество“ като се актуализира
ежедневно. Отдел „Международно сътрудничество” осъществява добро партньорство в областта на стажовете и с локалната секция на студенската организация AIESEC, която дългогодишно се подпомага от университета, като са водени разговори тя да се преобразува в AIESEC – ИУ – Варна.
Ежегодно през отчетния период ИУ – Варна приема средно 40 студенти по
програми за обмен (близо 1/6 от входящата мобилност за България по програмата). В политиката на университета са залегнали дейности по създаване и поддържане на подходяща организация и нормативна база за привличане, прием и
адаптиране на студентите и докторантите по програми за мобилност. Задълбочи
се сътрудничеството с ESN – Варна, член на Mеждународната студентска Еразъм мрежа – IESN. Локалната секция активно подпомага дейността по адаптацията на чуждестранните студенти, обучаващи се по програми за мобилност. От
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юни 2011 г. тя се преобразува в ЕSN – UE – Varna към ИУ – Варна, официално
регистрирана като подразделение на Mеждународната студентска Еразъм мрежа
и въз основа на сключен договор ежегодно подпомагана от университета. В
рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, университетът е координатор по проект
„Укрепване на адаптацията на студентите в мултикултурна среда в контекста на
международните образователни мобилности в Европа” с партньор Университетски център Уестфьордс (Исландия).
Таблица 1
Изходяща мобилност по програма „Еразъм+“ за периода 2010/2015 г.
№
1.
2.

2.2. реализирани
Мобилност на студенти с цел практика
3.1. по договор

105

102

99

98

123

17

20

16

16

19

11

2

22

26

28

4.

3.2. реализирани
Мобилност на преподаватели
4.1. по договор

32

16

20

8

10

13

15

18

12

20

5.

4.2. реализирани
Мобилност на непреподавателски
персонал
5.1. по договор

2

4

1

2

3

5.2. реализирани
Обща мобилност
по програма
„ЕРАЗЪМ“

0

5

8

2

4

3.

6.

2

Показатели
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/20152
Двустранни договори с университе64
68
99
ти-партньори
Мобилност на студенти с цел обучение
2.1. по договор
102
111
112
83
81

Данните са планови към датата на изготвяне на материала.

Статии

63

6.1. по договор

153

151

149

109

113

6.2. реализирани

129

124

147

138

175

Положителна стъпка за по-доброто административно обслужване на приема, записването и студентското състояние на чуждестранните студенти, обучаващи се по програми за мобилност, е ежегодното осигуряването на едно стажантско място в отдел „Международно сътрудничество“ по програма „Еразъм+“ и две стажантски места по европейска доброволческа програма EVS 3. От
академичната 2013 - 2014г. ИУ – Варна е акредитирана институция по програма
„Младежта в действие“, която има право директно да приема доброволци. Всяка
академична година, с помощта на идеите на чуждестранните стажанти в отдела,
се актуализира, обновява и повишава атрактивността на информационния пакет,
предназначен за входящите студенти по програма „Еразъм+”, включващ информация за условията и сроковете за кандидатстване, академичния календар,
учебните планове и обща информация за ИУ – Варна, града и региона.
Таблица 2

Програма Еразъм+
Години
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Общо

Студентска мобилност
с цел обучение
31
42
37
41
41
192

Студентска мобилност
с цел практика
0
0
0
1
1
2

ЦЕЕПУС

Входящи студенти по програми за обмен през периода 2011/2015 г.

Общо

0
1
0
0
4
5

31
43
37
42
46
199

Благодарение на интернационалния екип в отдел „Международно сътрудничество“ през последните две години са организирани и редица събития: „Испанска кино-вечер“ със съдействието на Алфонсо Роденас и Хуан Мануел,
преподаватели в IV-та езикова гимназия „Фредерик Жолио Кюри“, Варна за
студенти от университета и ученици от Испанската гимназия, почитатели на
3

European Voluntary Service (EVS) е проект на Европейската комисия, чрез който се предоставя възможност на млади хора (18-30 години) да работят като доброволци в друга страна
между 2-12 месеца.
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испанското кино и култура; „Международна кино-вечер“ със съдействието на
Център „Lekti“, Норвежкото посолство, Немската консулска служба във Варна,
Алианс Франсез Варна и др.; „Erasmus+ day“ – с подкрепата на ESN Варна и
сдружение „За теб“; „Erasmus welcome day“ – в началото на всеки семестър,
специално за входящите Еразъм студенти на ИУ – Варна.
Областите на сътрудничество по програма ЦЕЕПУС включват: студентска
и преподавателска мобилност, разработване на съвместни курсове, организиране на летни училища, като акцентът в третия етап от програмата се поставя върху разработването на съвместни програми за обучение, завършващи с издаването на двойни дипломи. В университетската мрежа участват 16 университета от
Централна и Източна Европа. С приетите от АС през м. февруари 2012 г. промени в Правилата за управление на програма „Еразъм” се включи и програма
ЦЕЕПУС и по този начин въпросът за признаване на периоди за обучение, проведени и по тази програма, намери нормативно уреждане.
Таблица 3
Изходяща студентска мобилност за периода 2005/2014 г.

2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/154

46
43
59
77
90
104
102
100
98
123
842

12
12
12
11
34
22
26
28
126

4
4
2
2
2
6
5
4
1
2
32

Фонд за
отпускане
на стипендии на ЕИП
5
3
8

2005/06=
100 %

с цел
практика

Двустранни
Двустранспоразуни
мения на договори
МОН с с цел пракдруги
тика
държави
0
50 100
0
47 94
0
73 146
0
91 182
2
- 106 212
0
3 129 258
0
0 113 226
0
2 126 252
0
0 125 251
0
0 153 306
2
5 1013
Общо

Години

с цел
обучение

ЦЕЕПУС

Еразъм

Поради прекъсване на работата на Фонда за отпускане на стипендии на
ЕИП за периода 2011 - 2015 г. са осъществени 3 мобилности с цел обучение на
4

Данните са планови към датата на изготвянето на материала.
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четирима преподаватели и двама служители, една работна визита в Университет
Рейкявик, Исландия и една преподавателска мобилност в Университет Берген,
Норвегия. Основната цел на програмата е да подпомогне сътрудничеството
между България и страните от ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) в областта на висшето образование и научните изследвания чрез предоставяне на
финансиране за изпълнението на проекти.
Предпоставка за ефективността на обмена е изградената организационна
структура и непрекъснато усъвършенстваната вътрешна нормативна база. Равнището на обслужване на студентите от ИУ – Варна се повиши с разработването и внедряването на кандидатстване по електронен път по програми за обмен, с
цел практика и обучение. През академичната 2014 - 2015г. онлайн системата за
кандидатстване е доразработена и за входяща мобилност на студенти от ЕИП,
входяща и изходяща мобилност на преподаватели и служители. Изцяло е обновена и страницата на отдел „Международно сътрудничество”, свързана с програмите за обмен, с информация, достъпна на три езика: български, английски и
руски.
Изградените партньорства и добрият опит от работата по програми за обмен се мултиплицират в множество нови инициативи като стартирането на съвместен проект с Университет Лучиан Блага в гр. Сибиу, Румъния, с цел изграждане на иновативна партньорска мрежа университет – бизнес, финансирана от
ЕСФ и инициирането на договори за предлагане на двойни дипломи с университетите на Вормс, Германия и Синайоки, Финландия.
Прием на чуждестранни студенти
Разширяването на приема на чуждестранни студенти е резултат от полученото международно признание за качеството на обучението в ИУ – Варна и източник за увеличаване на приходите на висшето училище, чието значение все
повече ще нараства в бъдеще. Ограниченият административен капацитет на отдел „Международно сътрудничество” (един ръководител отдел, един организатор „мобилност” на пълен работен ден и един организатор „чуждестранни студенти” на 4 часа работен ден) определят използването предимно на две основни
средства за привличане на чуждестранни студенти: 1) интернет сайта на университета, други електронни платформи или комуникация основно по електронен път с потенциалните кандидат-студенти и 2) партньорство с фирмипосредници.
През годината изцяло е обновена информацията на сайта, подпомагаща
кандидатстването на чуждестранните студенти, добавени са полезни връзки,
адреси и контакти на институции, които чуждестранните студенти трябва да
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познават, възможностите за настаняване и културна програма. Потенциал за
разширяване на приема предоставя участието в специализирани електронни
платформи за рекламиране на образователни услуги. През м. януари 2013 г. е
сключен договор с норвежката фирма Masterstudies за рекламиране в онлайн
платформа на специалност „Международен бизнес“ с преподаване на английски
език. Съгласно справката за брой показвания, страницата на университета е
достигнала до търсещи информация предимно от Китай, Украйна, следвани от
тези от САЩ, Русия, Италия, Германия, Франция, Турция и други страни. Чрез
интернет рекламата се увеличи броят на страните, от които са получени запитвания и са кандидатствали чуждестранни студенти: Швеция, Русия, Украйна,
Казахстан, ОАЕ, Нигерия, Пакистан, Камерун, Афганистан и др. Сега се водят
преговори с китайска компания за популяризиране на ИУ – Варна сред кандидат-студенти от Китай. Дигиталните маркетингови кампании се превръщат в
стратегическо средство за привличане на чуждестранни студенти. В бъдеще е
необходимо да се изследват стъпките на процеса на избор на висше училище и
специалност от стратегически за университета пазари, аналитичните средства за
проучване посещаемостта на различните електронни източници на информация
и доверието в тях.
Широкото предлагане на обучение в областта на икономиката затруднява
позиционирането на университета на международния пазар на образователни услуги. През четирите години на анализирания период се положиха усилия за постигане на съществена промяна в броя и структурата на чуждестранните студенти.
Ако преди 2011 г. в ИУ – Варна основно се обучаваха студенти от Турция, през
последната година техният брой е 15 (в Турция се разкриха много нови висши
училища, предлагащи обучение в областта на икономиката, а преди 3 години се
проведе политика за дискредитиране на дипломите, получени от висши училища
в България). През учебната 2014 - 2015 г. броят на чуждестранните студенти в ИУ
– Варна се увеличи с 42, в сравнение с предходната година. Сега основната част
от чуждестранните студенти се обучават в ОКС „бакалавър“ и „професионален
бакалавър” – 87 студенти, 9 – в ОКС „магистър”, като се запазва бройката на докторантите – 3. Нарасна броят на студентите (за учебната 2014/15 г. той е 49), приети по постановление на МС за обучение на студенти от български произход, живеещи извън България, основно от Молдова и Украйна. Традиционен е интересът
към специалностите МИО и „Туризъм”, както и към новите специалности с преподаване на чужд език: „Международен бизнес“ – 10 и „Международен туризъм“ – 3 чуждестранни студенти. Чуждестранни студенти се обучават и като специализанти към Център продължаващо обучение основно в рамките на летните
училища с цел практика и по договор за платен академичен обмен.

Статии

67

Таблица 4
Динамика на чуждестранните студенти в ИУ – Варна
по степени на обучение за периода 2011 - 2015 г.
Степен на обучение
Подготвителен курс
Бакалаври
Професионални бакалаври
Магистри
Докторанти
Специализанти5
Общо:

2011/12
15
35
2
5
0
10
67

Години
2012/13
2013/14
14
10
29
63
2
3
10
6
1
3
20
21
76
106

2014/15
12
80
7
9
3
37
148

Целеви пазари, към които следва да се насочат действията по привличане
на чуждестранни студенти, са основно страните от Европа и Азия - Руска федерация, Украйна, Гърция, Кипър, Германия, Казахстан, Китай и Индия, както и
страните от Близкия изток и Северна Африка.
Обучение с преподаване на чужд език
Важна стъпка е поставянето на начало на ново стратегическо за развитието
на университета направление – обучението с преподаване на чужд език. След
задълбочено проучване на средата и разработване на учебна документация през
учебната 2012 - 2013 г., стартира обучение в специалност „Международен бизнес” с преподаване на английски език. С разкриването на специалности с обучение на чужд език университетът навлиза на нови пазари: първо, кандидатстуденти от България с високо равнище на езикова подготовка, търсещи обучение в чужбина или в университети, предлагащи преподаване на английски и
други езици и второ, чуждестранни студенти, желаещи да се обучават на чужди
езици. Голяма част от студентите са силно мотивирани и това намира израз в
най-високия среден успех за специалността във факултет „Управление”. Проведено допитване сред студентите показва висока удовлетвореност от обучението
в „Международен бизнес”. Сред основните задачи през периода бяха осигуряването на учебния процес с преподаватели и учебни материали, както и привличането на гост-лектори от чужбина. Администрирането на процеса на обучение
на чуждестранните студенти, обучаващи се на чужд език, подпомагането на
дейността на първичните звена, както и подборът на преподавателите, се осъ5

Участници в летните училища.

68

ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна

ществява от разкрития през 2011 г. Център за обучение на чужд език (ЦОЧЕ) –
обслужващо методическо звено.
Предлагане на съвместни програми за обучение и двойни дипломи
Разработването на съвместни програми за обучение в ОКС „бакалавър” и
„магистър” и образователна и научна степен „доктор”, както и признаване, на
договорна основа, на периоди на обучение и след успешно положен държавен
изпит предоставяне на възможност за получаване на диплома от университетите-партньори следва да се интегрира в институционална стратегия за модернизация и интернационализация на обучението.
През мандатния период стартираха усилените контакти за търсене на възможности за предлагане на съвместни програми и двойни дипломи с университети от чужбина. Обект на проучване бяха две основни групи университети: от
ЕС и извън него. Постигането на договореност с партньори от първата група
допринася значително за повишаване имиджа на ИУ – Варна и привличането на
кандидат-студенти предимно от България, докато сътрудничеството с университети от втората група подпомага в значителна степен привличането на чуждестранни студенти. Основни предпоставки за подписването на договори за
обучение с цел издаване на двойни дипломи са: стартирането на обучение по
специалност „Международен бизнес“ с преподаване на английски, поради популярността на програмата сред европейските университети и езика на обучение; разширените партньорски връзки с университети по програма „Еразъм+“,
от които има постоянен интерес за обучение на входящи студенти; изградените
персонални контакти на доверие с партньорите. Положителни резултати бяха
постигнати със следните университети-партньори:
Уралски държавен университет в Екатеринбург, Руска федерация –
подписан е анекс към общия договор за сътрудничество, в който са регулирани условията за предлагане на съвместна програма за обучение по
специалност „Информатика”, за обмен на студенти и преподавателски
състав, както и издаване на дипломи от двата университета след признаване на периоди на обучение в рамките на минимум от една година и
полагане на държавни изпити. През учебната 2014/15 г. общо 24 студенти осъществиха академичен обмен срещу семестриална такса за обучение в размер на 1000 евро по специалност „Бизнес информатика“ с обучение на английски и руски език.
Университет по приложни науки Сейнайоки, Финландия – подписан е
двустранен договор за обучение в ОКС „бакалавър”, специалност
„Международен бизнес” с цел издаване на двойни дипломи. По програ-
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мата за двойни дипломи ще се обучават студенти от ИУ – Варна, специалност „Международен бизнес” и „МИО”, а от УПН Сейнайоки от специалности „Международен бизнес” и „Бизнес мениджмънт”.
Университет Вормс, Германия – изготвен е и предстои подписването на
договор за предоставяне на възможност на студенти, обучаващи се в
специалност „Международен бизнес” с преподаване на английски език в
ОКС „бакалавър”, да получат дипломи и от двата университета.
Университет Нотингам Трент, Великобритания – предстои подписването на договор за обучение в ОКС „магистър” по съвместна програма
„Международен бизнес и мениджмънт” с преподаване на английски
език. Програмата предоставя възможност през първата година студентите да се обучават в ИУ – Варна, а през втората година, един семестър, в
Бизнес училището към Университета Нотингам Трент. ИУ – Варна
успешно премина етапа на одобрение за финансова и институционална
надеждност от партньорската институция.
Работи са по получено запитване от университет Льо Мен, Франция за
сключване на договор за обучение в ОКС „бакалавър”, специалност „Международен бизнес”, с цел издаване на двойни дипломи. Планира се част от мобилностите, с цел двойна диплома, да бъдат финансирани по програма „Еразъм+”
за да се подпомогнат финансово студентите.
Важно направление на международното сътрудничество е разширяването
на членството в международни организации. През месец октомври 2014 г. ИУ –
Варна сключи договор за членство в „Ceseenet” – партньорска мрежа за академичен обмен между 16 университета от Централна и Югоизточна Европа, които
предлагат програми в ОНС „доктор” в сферата на икономиката и бизнеса. Участието в мрежата предоставя възможност на университетите да организират съвместни курсове в специфични области на познанието и летни училища. Работи
се и по включването на висшето училище в Университетската Агенция на
Франкофонията (AUF), която наброява 782 члена (университети, институти,
научно-изследователски центрове) от 98 държави.
През периода се натрупа положителен опит в организирането и провеждането на летни училища за практическо обучение на чуждестранни студенти, основно от страни извън ЕИП. Разработи се, апробира и утвърди стандарт за организация на практическото обучение, който включва образователна програма (аудиторни часове, посещение на предприятия и решаване на казуси, разработени по
ситуации от тяхната дейност) и културна програма (посрещане, настаняване, хранене, екскурзии, музеи). През периода бяха реализирани общо 7 летни училища,
основно със студенти и ученици от Руска федерация и Казахстан.
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Възможностите за развитие на международното сътрудничество основно
могат да се търсят в разширяване на спектъра от междуинституционални взаимодействия в международен план и международни инициативи. В бъдеще усилията следва да се насочат към две от основните дейности в областта на международното сътрудничество: 1) търсене и разработване на нови целеви пазари за
привличане на чуждестранни студенти чрез средства на дигиталния маркетинг,
сътрудничество с фирми-посредници, поддържане на контакти с консулски
служби, средни и висши училища (последните са предпоставка за кандидатстване в ОКС „магистър” и ОНС „доктор” ), участие в изложения, представящи
продукти на висшето образование, изграждане на мрежа от представители на
университета за осъществяване на персонална комуникация и представяне на
място на програмите на университета, политика за предлагане на краткосрочни
културни визити, летни училища и езикови курсове за ученици от последните
два випуска на обучение, разработване на рекламни материали; 2) разширяване
на предлаганите съвместни програми и постигане на повече договорености с
възможност за получаване на двойни дипломи при проведено обучение в университети-партньори.
2. Проекти, финансирани по международни и национални програми
През анализирания период кандидатстването и реализирането на проекти
по национални и международни програми се утвърди като основен инструмент
за финансиране не само на научноизследователската работа, но и на голяма част
от дейностите на университета като подпомагане на докторантурата и закупуване на литература и електронни бази данни, развитие на дистанционното обучение, повишаване квалификацията на преподавателския и непреподавателския
състав, разработване на електронна платформа за алумни и кариери, подобряване на материалната база на университета, закупуване на оборудване за лаборатории, дигитализация на книжния фонд на библиотеката и др. Днес в ИУ – Варна се разработват проекти, финансирани по национални и европейски програми,
от министерства, национални агенции, неправителствени организации и стопански предприятия. Разработването и изпълнението на проекти изисква институционална подкрепа и наличие на административен капацитет за методическа
и консултантска помощ към екипите за управление на проектите. С решение от
01.07.2011 г. Академичният съвет на ИУ – Варна разкри сектор „Управление на
проекти” с основна цел да създаде необходимите предпоставки за ефективно
оползотворяване на възможностите за финансиране на проекти от външни за
университета донори, насочени към повишаване качеството на обучението и
научноизследователската работа на преподавателите, студените, специализан-
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тите и служителите, подобряване на материалната база, информационната и комуникационната среда и други области от дейността на ИУ – Варна. С решение
от 25.11.2011 г. Академичният съвет на ИУ – Варна прие правила за организацията на дейността на сектора. Опитът на експертите в областта на управлението на проекти е важно условие за развитието и утвърждаването на сектора като
обслужващо звено, допринасящо за разширяване на административния капацитет на университета за подпомагане включването на преподаватели, служители,
студенти и докторанти в работата по проекти.
Разработени проектни предложения
За периода от 01.07.2011 г. до 31.03.2015 г. експертите от сектора са координирали и организирали процеса по разработване и подаване на общо 39 проектни предложения, в които ИУ – Варна участва като водеща организация или
партньор. От тях одобрените за финансиране проектни предложения са 11, а 5
са в процес на оценка. Експертите от сектора са подпомогнали и процеса на
разработване на други четири проектни предложения, две от които са подадени
от името на „Студентски спортен клуб”, едно от сдружение „Дружество на завършилите ИУ – Варна” и едно от „Клъстер за устойчиво развитие на градската
среда”.
Изпълнение на финансирани проекти
Сектор „Управление на проекти” подпомага и участва директно в реализацията на 15 проекта, които са получили финансиране и към момента са реализирани или са в процес на реализация. В рамките на три от оперативните програми за програмния период 2007 – 2013 г. ИУ – Варна реализира 8 проекта, като
общата стойност на техните бюджети, съгласно сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, възлиза на 8 353 289,40 лв. Шест
проекта се реализират с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд,
а два проекта се съфинансират от Европейския фонд за регионално развитие.
Международните проекти, които се изпълняват в ИУ – Варна, през отчетния период са седем, като по четири от тях университетът е водеща организация. Проектите са финансирани в рамките на три програми: Учене през целия
живот, Европейския парламент в университета, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм. Разработените проекти, тези в процес на изпълнение и приключилите са насочени не
само към финансиране на инвестиционната дейност на университета, но и към
изграждане на умения и повишаване административния капацитет на унивeрситета, или т.нар. „меки проекти” .
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Процесът на проектно финансиране на основни дейности е стратегическо
направление за бъдещо развитие на университета. С цел подпомагане разработването и участието в проекти, финансирани по национални и международни
програми и договори, следва да продължи процесът на разширяване участието
на университета в работни мрежи, консорциуми. Важни предпоставки за повишаване ефективността на проектната дейност са разработването на политика за
стимулиране участието на преподаватели, служители, студенти и докторанти в
национални и международни проекти, разширяването на капацитета на сектор
„Управление на проекти” както и усъвършенстването на политиката на университета в областта на съфинансирането на проектите и тяхното финансовосчетоводно обслужване.
3. Алумни и кариери
Подпомагането на реализацията на студентите и завършилите на трудовия
пазар е сред приоритетите на водещите университети. Реализацията на завършилите висшето училище заема значимо място в институционалната и програмната акредитация, рейтинговата система на висшите училища като в бъдеще
ще се повиши нейната роля в механизма за финансиране на обучението в държавните висши училища. Една от петте формулирани цели на ИУ – Варна е
„Задълбочаване на сътрудничеството с бизнеса и социалните партньори като
предпоставка за усъвършенстване на процеса на обучение на студентите и научноизследователската дейност на академичния състав.”
През отчетния период 2011 - 2015 г. са положени усилия от страна на сектор „Алумни и кариери” за разширяване и ефективно функциониране на връзката „университет – бизнес” в няколко направления: проучване реализацията на
завършилите университета; създаване, усъвършенстване и работа с уеб-базирани приложения за сътрудничество университет – бизнес; организиране на
бизнес-ориентирани събития; кариерно консултиране. Потребността от административно подпомагане на връзката „университет – бизнес” определи създаването на сектор „Алумни и кариери”, обединяващ Кариерния център и функцията за проследяване реализацията на завършилите и поддържане на контакти
с тях, включително съдействие при функционирането на Дружеството на завършилите университета. Разработен и утвърден от Академичния съвет е Правилник за устройството, дейността и управлението на сектора.
Изградена е система за проследяване реализацията на завършилите университета, включваща изискване на информация от държавни институции на
трудовия пазар като Бюра по труда, НАП и НОИ, както и провеждане на интервюта с представителна извадка от завършили университета. Одитът на Сметната
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палата, за изпълнението на реализацията на завършилите висше образование на
пазара на труда, проведен през 2013 г., регистрира един основен проблем – информацията за реализацията на завършилите висше образование на пазара на
труда се съхранява в различни държавни органи, но не е законово регламентиран редът за нейния обмен, с цел вземане на адекватни управленски решения
при формиране на политиките в областта на висшето образование. 6 През периода са проведени три проучвания на реализацията и съвместно с Центъра за качество на обучението е поставено начало на организирано масово събиране на
данни за дипломиращите се студенти, съгласно критерий 4.2.3. „Познаване на
състоянието на реализацията на завършилите студенти и докторанти” по критериалната система на НАОА „Поддържана база данни за реализацията на завършилите студенти след една, три и пет години от завършване, която отчита
реализацията”. Събрани са онлайн 2613 анкети, от които 1140 попълнени изцяло и над 600 анкетни карти на хартиен носител. През 2014 г. е изготвена и обсъдена от Академичния съвет информация за реализацията на завършилите.
Основни функции на Центъра за кариерно развитие са професионалното
ориентиране и подготовка на студентите, подпомагането в процесите на подбор
на студенти за стажантски позиции и работни места, осигуряването на обратна
връзка между заинтересованите страни. От МОН още през 2011 г. са заложени
индикатори за изпълнение: брой фирми – партньори на кариерните центрове
към висшите училища; брой реализирани студенти чрез кариерните центрове
във висшите училища – осигурени работни места; проведени стажове и практики. За реализиране на посочените функции допринася уеб-базираната платформа за връзка университет-бизнес. През учебните 2011 - 2012 г. и 2012 - 2013 г.
приоритет на кариерните консултанти е активното популяризиране сред студенти и работодатели на платформата, притежаваща следните основни функции:
търсене и кандидатстване по обяви, публикувани в сайта на центъра; популяризиране на събития, организирани от кариерния център; популяризиране на новини, стипендии и други възможности, подходящи за студенти и завършили ИУ
– Варна. Някои от ограниченията на платформата: предлагане на еднопосочна
връзка от страна на студенти и завършили към работодатели, както и ограничени възможности за комуникация между страните, се планира да бъдат преодолени с разработената интерактивна електронна мрежа „университет – бизнес”
по проект „Иновативна партньорска мрежа за устойчиво сътрудничество уни-

6

Доклад № 0300002212 на Сметната палата за извършен одит на изпълнението на реализацията на завършилите висше образование на пазара на труда на периода от 01.01.2009 г. до
31.12.2012 г., www.bulnao.government.bg/.../DOKLAD_MOMN_Vishe_021013.doc.
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верситет – бизнес“. В рамките на проекта беше извършено проучване на електронните платформи на университети от страната и чужбина.7
Таблица 5
Развитие на дейността на ue-career.org за периода 2011/2015 г.
Показатели
Общ брой регистрирани студенти
Брой регистрирани студенти през годината
Брой регистрирани компании от предходен период 9
Брой регистрирани компании през
годината
Брой публикувани обяви от предходен
период
Брой публикувани обяви през годината
Максимален брой разглеждания на 1
обява
Среден брой преглеждания на 1 обява

2011/2012

2012/2013

2013/2014 2014/20158

3150

4625

5610

6244

3150

1475

985

634

70

124

174

216

70

54

50

42

100

249

453

590

100

149

204

137

-

720

760

650

-

101

199

120

Положителна е тенденцията за нарастване на общия брой регистрирани студенти в платформата от 3150 в началото на периода, на 6244 към момента. Значително се увеличава броят на публикуваните обяви. През последните 2 години се
наблюдава спад в степента на използване на електронната платформа за търсене
на работа и стаж като една от основните причини е успешното реализиране в
университета на проекта „Студентски практики”. ИУ – Варна има сключени над
540 договори с работодатели, над 730 с ментори и над 3700 със студенти. Задача
на Кариерния център е да запази и поддържа изградените в рамките на проекта
контакти с фирмите, които да бъдат в бъдеще пренесени в новата платформа.
Иновативната платформата цели да замести съществуващите досега сайтове, използвани от сектора, като предостави възможност за: двупосочна връзка на
търсене работодател – студент/завършил; индивидуални профили на различни
целеви групи (бизнес, браншови, държавни организации, студенти, завършили,
7

8
9

Добри практики за иновативно взаимодействие „университет – бизнес”. Сборник доклади,
София: Диджитал Маркетинг груп, 2014.
Данни към 01.04.2015.
В този брой не са включени фирмите, предоставящи за публикуване обяви чрез кариерните консултанти.
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експерти от бизнеса, експерти от ИУ – Варна и др.); облекчаване събирането на
база данни и поддържането на контакти с работодатели и бюрата по труда в
страната; подпомагане анализа на пазара на труда, с цел установяване на реалното търсене и потребностите на работодателите от кадри с определени знания,
умения и компетенции; осигуряване на възможност за обмен на информация и
обратна връзка за реализацията на дипломираните възпитаници на ИУ – Варна
на пазара на труда; подпомагане контактите между работодатели и преподаватели при организиране на практическо обучение; популяризиране на професионалните, научните, образователните и културните достижения на студентите,
завършилите и академичния състав на университета; засилване обществената
подкрепа на ИУ – Варна и др.
Сектор „Алумни и кариери“ ежегодно организира различни форуми, семинари, срещи и презентации на работодатели за студентите и цялата академична
общност на ИУ – Варна, най-мащабният от които е форум „Кариери“, подпомаган организационно от Студентски съвет. Част от събитията са осъществени
благодарение на съвместна инициатива с катедри, обслужващи звена, Студентски съвет и студентски клубове. От летния семестър на последната академична
година се проучва степента на удовлетвореност на участниците и техните предложения за подобряване на организацията на събитията. През академичнаната
2014 - 2015 г. се организира и една национална конференция, съвместно с Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), представяща възможностите за
професионално развитие и повишаване на капацитета на работната сила в сферата на туризма, посредством участие в европейски образователни програми,
проекти и инициативи, като програма „Еразъм+”, Еврогайдънс, Европас,
eTwinning, ЕСVЕТ и други. През 2014 - 2015 г. за първи път Кариерният център
е част от „Национални дни на кариерата“, форум на JobTiger.
Кариерното консултиране е сравнително нова за сектора дейност, с възможности за разширяване в бъдеще, като услугата може да бъде насочена не само към
студенти и завършили университета, но и към средношколци. Тримата представители на структурната единица (двама от които студенти на половин работен
ден) са сертифицирани по международна програма GCDF като техните компетенции ежегодно се повишават чрез участия в множество форуми и обучения.
През академичната 2014 – 2015 г. сектор „Алумни и кариери” участва в няколко проектни предложения: „Изграждане на професионални мрежи от алумни
клубове в България и Исландия“ с цел подобряване на сътрудничеството между
Университетите – Индустрията – Институциите (Про Алумни) по ЕЕА Grants,
Програма за подкрепа на НПО – партньорство със Сдружение на завършилите
стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Менторска програма за ученици
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ABLE Ментор по ЕЕА Grants, Програма за подкрепа на НПО – партньорство с
Асоциация на българските лидери и предприемачи и др. Кариерният център
спечели първа награда в категория Висши училища на втората годишна церемония през 2013 г. Причина за приза са добрите практики на Кариерния център,
сред които участието на кариерните консултанти от центъра във въведената
през академичната 2012 - 2013 г. изборна дисциплина за първи курс – „Кариерно развитие”.
В бъдеще следва да се усъвършенстват политиките за подпомагане дейността на Кариерния център и системата алумни (включително Дружеството на
завършилите ИУ – Варна), да се разшири кариерното консултиране и внедри
разработената интерактивна уеб-базирана платформа за сътрудничество университет – бизнес UEBN. Насърчаването на връзката на обучението с пазара на
труда определя в по-голяма степен присъствието на представители на бизнеса в
лекциите и семинарните занятия, разработването на съвместни бакалавърски и
магистърски програми с водещи фирми в съответни икономически дейности,
както и стимулирането на предприемаческата активност на студентите, включително чрез подпомагане изграждането на startup фирми (под формата на конкурси, класираните проекти могат да получат финансова награда, която да подпомагане стартирането на бизнеса, чрез предоставяне на помещения и оборудване в университета да се подкрепи началото на дейността). Успешните проекти
биха могли в бъдеще да съдействат за практическото обучение на студентите и
финансово да подпомогнат висшето училище. Следва да се разшири и една от
функциите на алумни организацията – подпомагане комерсиализацията на резултатите от научноизследователската дейност на университета, както и да се
търсят подходи за разширяване на дарителската дейност от страна на бизнеса.
4. Връзки с обществеността и реклама
Утвърждаването на репутацията на университета, разширяването на неговото
присъствие в публичното пространство в регионален, национален и международен
мащаб и утвърждаването му като един от културните центрове на град Варна чрез
ежегодно разработване и реализиране на културен и спортен календар са основни
цели на приетата от Академичния съвет комуникационна програма. Изминалите
четири години се отличават с изключителна динамика и много нововъведения в
областта на маркетинга, рекламата и връзките с обществеността на ИУ – Варна.
Повишената интензивност на конкуренцията на пазара на образователни услуги изисква изграждане и поддържане на конкурентни предимства в ключови
области от дейността на университета, едно от които е включването на елементи
от образованието в стил liberal arts чрез предоставяне на възможност за разкрива-
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не на таланти и умения, докосване до изкуството и културата, участие в спорта.
Традициите в областта на образованието в стил liberal arts, заложени в античните
времена, се прилагат в много световноутвърдени университети, чиито мисии
включват подготовка на личността за нейното участие в обществения живот на
страната. Последното изисква разширяване на хуманитарното образование, предоставяне на възможност за запознаване с изкуствата, литературата, музиката,
театъра и др. Затова една от основните задачи, залегнали в мандатната програма,
е разработване и реализиране на културен календар от събития и подкрепа в осъществяването на спортен календар, формиране и развитие на академична култура
и ценности у студентите чрез предлагане на различни проекти извън учебния
процес. С цел реализиране на политиката за подкрепа на идеи, свързани с изкуство и култура, академичното ръководство подпомогна създаването на проекта за
клубове по интереси към Студентски съвет с акцент върху театър, музика, танц,
дебати, фотография и др. Развитието на културната среда в университета успешно се осъществява от специално създадено звено „Университетски културен център” , което поддържа активни контакти с доказали се професионалисти в областта на културата и изкуството. Осъществените близо 90 културни и художествени
събития по целия спектър на изкуствата и културата от началото на мандата до
сега формират една креативна, иновативна и творческа атмосфера, необходима,
както за студентите, така и за преподавателите и служителите на ИУ – Варна.
Таблица 6
Организирани и реализирани събития през периода 2011 - 2015 г.
Години
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15

Брой събития
14
20
23
2710

Годишен прираст
6
3
4

Реализираните събития показват потенциала на ИУ – Варна да се превърне
в активен посредник между живота на академичната общност и културния
живот във Варна, а защо не и в цяла България. Университетът е съорганизатор и
домакин на събития включени в програмата на Международния фестивал на
поезията „Славянска прегръдка” и Международния фестивал за популярна
музика „Откритие”. В процес на подготовка е студенски музикален фестивал с
подкрепата на Община Варна. Предстои създаване на специална рубрика
10

19 от които са реализирани към момента на изготвяне на материала.
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„Културен календар” в сайта на университета, в която ще се публикуват отзиви
от проведените събития, снимки и блиц интервюта с гостите. Предстои създаването и разпространявато на онлайн бюлетин – до местни медии, партньори на
университета, алумни на университета, преподаватели и директори на средни
училища в България.
Планирана и редовно осъществявана през отчетния период е рекламната
дейност на университета, подкрепяща кандидатстудентската кампания.
Разработен и преведен на английски и руски език е рекламен проспект на
университета. За целите на кандидатстудентската кампания се изготвят и
проспекти на английски и руски език за прием на чуждестранни студенти, както
и за всички специалности с преподаване на чужд език, които се разпространяват
в средните училища в България, с профилирана езикова подготовка и в
чуждестранни средни училища, университети, посолства и организации.
През изтеклия мандат сайтът се използва особено активно за връзка с
външни и вътрешни аудитории на университета. В края на 2013 г. в резултат на
проект, разработен от работна група в университета и реализиран от наета
фирма, е въведен нов уебсайт на университета с версии на английски и руски
език. Непрекъснато се подобрява позицията на сайта във виртуалното
пространство. Структурата на сайта на трите езика е в процес на доразвиване
като основна задача е оптимизирането и актуализирането на информацията от
страна на основните и обслужващите звена. С цел повишаване на осведомеността на академичната общност в университета, в края на 2014 г. е
създадена специална рубрика в сайта „Медиите за нас”, където се отразяват
публикации за ИУ – Варна в печатни и онлайн медии, телевизионни и
радиоучастия. В процес на разработване е виртуална разходка с едно от приложенията на Google. Положителна стъпка в разширяване присъствието на
университета в Интернетпространството са създадените през последните
месеци профили в социалните мрежи – Facebook, Twitter, Youtube и LinkedIn.
В заключение следва да се подчертае, че международното сътрудничество,
работата по проекти, финансирани по национални и международни програми и
договори, подпомагането на реализацията на студентите, са ключови области за
развитие на съвременния университет, в които следва в бъдеще да се инвестира
в по-голяма степен. Тези направления при добро административно управление
могат да бъдат не само източници на конкурентни предимства, но и важни източници на приходи за университета чрез разширяване приема на чуждестранни
студенти, проектно финансиране на част от дейностите на университета, комерсиализация на резултатите от научните и приложните изследвания, подпомагане
изграждането на startup фирми.

