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ГГООДДИИШШЕЕНН  ДДООККЛЛААДД  
  

ССЪЪДДЪЪРРЖЖААННИИЕЕ  
 
 
 

22   АА кк аадд ее мм ии чч нн аа   пп оо лл ии тт ии кк аа  
2 Мисия 
2 Образователен профил 
2 Основни цели 
3 Приоритети 
  

44   ООбб рраа зз оо вв аатт ее лл нн аа   дд ее йй нн оо сс тт   
4 Прием на студенти 
8 Студенти 
9 Организация на обучението 
10 Дипломирани студенти 
11 Професионална реализация на завършилите 
13 Продължаващо обучение 
14 Кадрово осигуряване 
16 Академична мобилност 
  

11 77   НН аауу ччнн оо ии зз сс лл ее дд оо вв аатт ее лл сс кк аа   дд ее йй нн оо сс тт   
17 Основни цели и приоритети 
18 Научна продукция  
19 Научноизследователски проекти 
22 Научни форуми 
23 Студентите в научноизследователската дейност 
24 Издателска дейност 
  

22 55   ММ ее жждд уу нн аарр оо дд нн аа   дд ее йй нн оо сс тт   
25 Основни цели и приоритети 
25 Преки договори за сътрудничество 
26 Международна мобилност 
  

22 99   УУ пп рр аавв лл ее нн сс кк аа   сс ии сс тт ее мм аа  
29 Основни цели и приоритети 
29 Акредитация 
30 Система за контрол на качеството 
31 Развитие на материалната и на информационната среда 
32 Университетска библиотека 
33 Управление на ресурсите 
  

33 44   УУ нн ии вв ее ррсс ии тт ее тт сс кк ии   жж ии вв оо тт   
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ААККААДДЕЕММИИЧЧННАА  ППООЛЛИИТТИИККАА  
  

  
  
  
  

ММ ии сс ии яя тт аа  нн аа   ББ СС УУ   ее ::   

Да бъде гъвкава, предприемчива и социално отговорна 

институция, която подготвя специалисти с висше 

образование и способности за бърза професионална реализация 

и кариера в динамично развиваща се и 

глобализираща се среда.  
 
 
 
 

ООбб рраа зз оо вв аатт ее лл ее нн   пп рр оо фф ии лл   
 
 Науки за обществото, бизнеса и правото 
 Хуманитарни науки 
 Технически и компютърни науки 
 
  
  
  
  

ООсс нн оо вв нн ии   цц ее лл ии ::   
 

Да обединява и вдъхновява студентите за 
високи постижения, социално реализиране и 
развитие през целия живот.  
 

Да осигурява научна и професионална среда, 
която подпомага изявата, 
предприемчивостта и лидерството. 
 

Да приобщава, закриля и обезпечава 
съвременната академична общност, 
нейните научни и приложни изследвания и 
изследователските екипи. 
 

Да създава обществено значими научни 
резултати, да насърчава и прокарва 
приложението им в обучението и 
практиката. 
 

Да съдейства за интелектуалното и за 
духовното израстване на личността и 
обществото, да съхранява и обогатява 
националните и общочовешките ценности. 
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ААККААДДЕЕММИИЧЧННАА  ППООЛЛИИТТИИККАА  
  

  
  
  
  

СС тт аатт уу тт ::   

 Създаден с акт на Великото народно събрание от 18.09.1991 г. 

 Акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация. 

 Носител на международен сертификат за качество ISO 9001:2008. 

 Член на Европейската асоциация на университетите.  
 
 

ПП ррии оо ррии тт ее тт ии ::   

 Да предлага специалности с високо и устойчиво 
търсене, като реагира изпреварващо на 
очертаващите се тенденции в пазара на труда. 

 Да ориентира обучението към изискванията на 
практиката, като развива трайни връзки с бизнеса, с 
професионални организации, с правителствени и 
неправителствени институции. 

 Да гарантира интересите на студентите, като 
осигурява възможности за избор, 
представителност, мобилност и изява.  

 Да развива и усъвършенства дейността си, като 
изгради рационална система за измерване и контрол 
на качеството.  

 Да предлага социално приемлива цена на обучението, 
като прилага механизми за ефективно управление на 
ресурсите. 

 Да приобщава учебния процес към 
европейските ценности и стандарти, като се 
интегрира с други академични институции за обмен 
на опит и съвместни проекти.  

 Да насочва научноизследователската дейност към 
значими за обществената практика проблеми, като 
изгражда конкурентна среда за стимулиране и 
финансиране. 

 Да поддържа оптимално равнище на академичния 
състав, като отстоява институционалните 
критерии за подбор, атестиране и научно развитие. 

 Да налага високи стандарти за работа и общуване, 
като осигурява модерна материална и технологична 
среда.  
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ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ППРРИИЕЕММ  ННАА  ССТТУУДДЕЕННТТИИ  

  
  
  

СС лл ее дд   бб ъъ рр зз оо тт оо   нн аа рраасс тт вв аанн ее   дд оо   22 00 00 77   гг ..   

бб рроо яя тт   нн аа   пп рр ии ее тт ии тт ее   сс тт уу дд ее нн тт ии   пп ррее зз   пп оо сс лл ее дд нн ии тт ее   

гг оо дд ии нн ии   сс ее   хх аа рраакк тт ее ррии зз ии рраа   сс ъъ сс   зз нн аа ччии тт ее лл ее нн   сс пп аадд ..   

  
 
 
Тези тенденция се определя от следните 
фактори: 

 драстичен демографски спад след 1990 г.,  

 намаляващ контингент на завършващите 
средно образование, 

 неадекватна политика на държавата,  

 влошена социално-икономическа среда. 

 

 

 

 

Броят на завършилите 
средно образование в страната е намалял 
от почти 80 000 на по-малко от  60 000.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Демографската криза ще се задълбочава.  
Поради рязко намалялата 
раждаемост в периода  до 1995 г., 
кандидатстудентският контингент 
ще продължи да се свива и  
през следващите години, 
след което ще се задържи на ниско равнище.    
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Дял на приетите абитуриенти
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ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ППРРИИЕЕММ  ННАА  ССТТУУДДЕЕННТТИИ  

  
  
  

ПП ррии   тт оо зз ии   дд рр аасс тт ии ччее нн   дд ее мм оо гг рр аафф сс кк ии   сс пп аа дд   

дд ъъ рржж аавв аатт аа  ее   уу вв ее лл ии чч ии лл ии   мм ее сс тт аатт аа  зз аа   

пп ррии ее мм   вв   уу нн ии вв ее ррсс ии тт ее тт ии тт ее   11 ,, 77 33   пп ъъ тт ии ..   
  
 
 
 
В резултат през изминалата година  
приетите са  96% от абитуриентите в 
страната. 
 
До 2005-2006 г. във висшите училища са  
приемани около 60% от завършващите. 
  
  
 

 
След 2006  година разрешеният 
прием по държавна поръчка за завършили  
средно образование е увеличен с 
16 хил. места. 
 
Държавата финансира обучението на  
78% от абитуриентите. 
 
До 2006 г. финансирането е било за около 
40% от завършилите. 
 
 

 
Броят на приетите  
в държавни висши училища нараства, 
а в недържавните, където студентите 
заплащат по-високи, несубсидирани такси, 
записаните кандидат-студенти намаляват. 
 
При такава регулация и  
финансиране на висшето образование 
недържавните университети ще 
функционират във все по-неблагоприятна 
конкурентна среда. 
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ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ППРРИИЕЕММ  ННАА  ССТТУУДДЕЕННТТИИ  
  
  
  

ООбб яя вв ее нн   ее   пп рр ии ее мм   вв   дд вв ее   нн оо вв ии   пп рр оо фф ее сс ии оо нн аа лл нн ии   

нн аапп рр аавв лл ее нн ии яя   ии   ччее тт ии ррии   нн оо вв ии   бб аакк аа лл аавв ъъ рр сс кк ии   сс пп ее цц ии аалл нн оо сс тт ии ..     

СС тт аа рртт ии рр аахх аа   нн оо вв ии   шш ее сс тт   мм аагг ии сс тт ъъ ррсс кк ии   пп рроо гг рраамм ии ..   
  

 

Това доведе до увеличаване броя на приетите в 

бакалавърски програми спрямо 2012 г. 

 

Новите специалности са «Психология», 

привлякла 13% от записаните студенти, 

 «Международни икономически отношения» 

(6%), «Електроснабдяване и 

електрообзавеждане»(5%) и «Софтуерно 

инженерство» (5%). 

 

Приетите студенти са в 15 програми след 

средно образование и в 27 магистърски 

програми в общо 9 професионални направления. 
 
46% от записаните в магистърски програми са  
в обявените нови специалности. 
 
Най-привлекателни са 
магистърските програми в направленията 
„Икономика” (30% от записаните) и 
„Администрация и управление” (26%). 

 
 

 
 
 
В регионалната 
структура на приетите 
няма значителни 
изменения.  
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ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ППРРИИЕЕММ  ННАА  ССТТУУДДЕЕННТТИИ  
  
  
  

  

ЗЗ аа   оо сс нн оо вв нн аа  чч аасс тт   оо тт   

кк аанн дд ии дд аатт сс тт вв аа щщ ии тт ее   вв   уу нн ии вв ее ррсс ии тт ее тт аа  

ББ СС УУ   ее   ее дд ии нн сс тт вв ее нн оо тт оо   пп ррее дд пп оо чч ии тт аанн ии ее ..     

 

 

 

 

При проучванията, 
проведени съобразно  Системата за 
контрол на качеството, 
94% от анкетираните са посочили, 
че кандидатстват само в БСУ.  
 
  

 
 

 
 
Проучванията показват, 
че най-значимите мотиви 
на кандидат-студентитe 
да предпочетат БСУ 
са изборът от 
специалности (33%) и 
близостта до 
местоживеене (28%). 
    
  
  

 
Кандидат-студентите 
формират мнението си 
за университета от 
приятели и студенти на 
БСУ (39%). 
 
Значим информационен 
канал е и интернет 
страницата на 
университета (29%). 
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ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ССТТУУДДЕЕННТТИИ  
  
  
  

СС   пп оо -- мм аалл кк ии яя   пп ррии ее мм   бб рроо яя тт   

нн аа   оо бб уу ччаавв аанн ии тт ее   сс тт уу дд ее нн тт ии   нн аамм аа лл яя вв аа ..     

 
  
  
28% от студентите са обучават 
в Центъра по икономически и управленски 
науки, 38% в Центъра по юридически науки, 17% 
в Центъра по хуманитарни науки и 17% в 
Центъра по информатика и технически науки. 
 
 
 
 

  

 
Няма съществени 
изменения 
в структурата по 
форми на обучение. 
Запазва се 
по-високият интерес 
към задочно обучение, 
мотивиран от 
факторите на 
социално-
икономическата 
среда.  
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Дял на избираемите и
факултативните дисциплини

  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ННАА  ООББУУЧЧЕЕННИИЕЕТТОО  
  
  
  

ООрргг аанн ии зз аацц ии яя тт аа   нн аа   оо бб уу ччее нн ии ее тт оо   

вв   ББ СС УУ   сс ее   ии зз вв ъъ рршш вв аа   пп оо   сс тт аанн дд аарр тт ии тт ее   нн аа   

ЕЕвв рр оо пп ее йй сс кк аатт аа  сс ии сс тт ее мм аа  зз аа   нн аа тт рруу пп вв аанн ее   ии   тт рр аанн сс фф ее рр  

нн аа   оо бб рр аазз оо вв аатт ее лл нн ии   кк ррее дд ии тт ии   (( EECC TT SS )) ..     

  
 

Кредитната система гарантира:  

 ясни критерии за оценяване на знанията 
и уменията на студентите 

 възможности за изборност на учебни 
дисциплини и форми 

 гъвкавост и адаптивност към 
потребностите на социалната практика 

 мобилност, основана на признаване  на 
образователни кредити. 

  
  

През 2013 г. на студентите е 
предложен избор сред 130 дисциплини. 
 
  

За актуализиране на учебното съдържание 
годишно се разглеждат 
над 30 предложения на Учебно-научните съвети 
за промени в учебните планове. 
  
  

Ежегодно над 20% от студентите предприемат 
различни форми на мобилност. 
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318 329 339 304 342 283100
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Дипломирани  студенти

магистър бакалавър общо

ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ДДИИППЛЛООММИИРРААННИИ  ССТТУУДДЕЕННТТИИ  
  
  
  

ББ СС УУ   пп рр ии лл аагг аа   

сс тт рроо гг ии   кк ррии тт ее рр ии ии   вв   пп рр оо цц ее сс аа   нн аа   оо бб уу ччее нн ии ее тт оо   

ии   дд ии пп лл оо мм ии рр аанн ее тт оо   нн аа   сс тт уу дд ее нн тт ии тт ее ..   

   
  
  
  
В БСУ се дипломират 
приблизително половината 
от приетите студенти. 
 
 
 
 
 

  

  

  

  
През 2013 г. 
са дипломирани 
677 абсолвенти със степен „Бакалавър” и 
283 – със степен „Магистър”.  
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58%

87%
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20%

40%
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120%

6 месеца 3 години

Реализация на завършилите

24%

30%

25%

21%

26%

31%

17%

26%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

6 месеца 3 години

Реализация по специалността

напълно по-скоро да по-скоро не не

Йерархично равнище
3 години след завършването

изпълнител 
без 

подчинени
67%

изпълнител 
с подчинени

4%

средно 
управленско

17% висше 
управленско

12%

ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ППРРООФФЕЕССИИООННААЛЛННАА  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ННАА  ЗЗААВВЪЪРРШШИИЛЛИИТТЕЕ  
  
  
  

АА кк аадд ее мм ии чч нн аа тт аа   пп оо лл ии тт ии кк аа   нн аа   ББ СС УУ   ее   

оо рр ии ее нн тт ии рр аанн аа   дд аа   пп оо дд гг оо тт вв яя   сс пп ее цц ии аалл ии сс тт ии   сс   

кк вв аалл ии фф ии кк аацц ии яя   ии   сс пп оо сс оо бб нн оо сс тт ии   зз аа   бб ъъ рр зз аа   

пп рроо фф ее сс ии оо нн аа лл нн аа   ррее аалл ии зз аацц ии яя ..     

  

 

 
Затова  
Системата за контрол на качеството 
внимателно следи  
професионалната реализация на завършилите. 
 
Данните се събират ежегодно и 
в периоди от 3 до 6 месеца и от 3 до 6 години 
след дипломирането. 
 

  

Данните, събрани през 2013 г., показват, че: 
  

Веднага след дипломирането си (6 месеца) 
58% от завършилите работят.  
3  години след завършването работещи са 87%. 
 
3 години след дипломирането по 
специалността и в близки до нея области 
работят 67% от възпитаниците на ЦИУН, 55% 
от възпитаниците на ЦЮН, 43% от 
възпитаниците на ЦИТН и 44% от 
възпитаниците на ЦХН. 

 
 
В професионалното си развитие 
29% от завършилите са направили кариера, 
която за три години е 
достигнала управленско ниво. 
  
Кариера във висшата управленска 
йерархия са постигнали 
12% от възпитаниците на БСУ. 
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Удовлетворение от 
подготовката в БСУ

по-скоро 
не; 4%

не; 1%

по-скоро 
да; 45%

напълно; 
50%

Бихте ли препоръчали БСУ

по-скоро 
не; 4%

не; 2%

по-скоро 
да; 24%

напълно; 
70%

Удовлетворение от 
професионалната реализация

по-скоро 
не; 11% не; 2%

по-скоро 
да; 50%

напълно; 
37%

  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ППРРООФФЕЕССИИООННААЛЛННАА  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ННАА  ЗЗААВВЪЪРРШШИИЛЛИИТТЕЕ  
  
  
  

ИИ зз гг рр аадд ее нн аатт аа  оо бб рр аатт нн аа  вв рръъ зз кк аа   

сс ъъ бб ии рраа   ии нн фф оо ррмм аацц ии яя   зз аа   мм нн ее нн ии ее тт оо   нн аа   зз аа вв ъъ рршш ии лл ии тт ее     

сс тт уу дд ее нн тт ии   зз аа   оо бб уу ччее нн ии ее тт оо   вв   ББ СС УУ ..   

  

  
 
 
Като удовлетворени от професионалното си 
развитие се оценяват  
87% от възпитаниците на БСУ. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Оценката на завършилите, 
дадена от гледна точка на натрупания 
професионален  опит, е ориентир и 
коректив в образователната политика 
на Университета.  

  
Данни сочат, че 95% 
от възпитаниците на БСУ 
са удовлетворени от подготовката, 
получена в университета. 
  

  

94% от възпитаниците на университета 
заявяват, че биха препоръчали БСУ. 
 

Оценките за университета, 
изказвани от завършилите и обучаваните 
студенти,  формират общественото 
отношение към БСУ. 
  

 Те са най-мощният информационен канал 
 (над 39%), влияещ върху избора на 
постъпващите студенти и 
кандидатстудентския интерес към БСУ.  
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ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ППРРООДДЪЪЛЛЖЖААВВААЩЩОО  ООББУУЧЧЕЕННИИЕЕ  
  
  
  

ПП рроо дд ъъ лл жжаавв аащщ оо тт оо   оо бб уу ччее нн ии ее   сс ее   пп рр оо вв ее жж дд аа  

вв   оо тт гг оо вв оо рр  нн аа   зз ааяя вв ее нн ии   пп оо тт ррее бб нн оо сс тт ии   оо тт   пп ррее кк вв аа лл ии фф ии кк аацц ии яя ,,   

пп оо вв ии шш аавв аанн ее   ии лл ии   аакк тт уу аа лл ии зз ии рраанн ее   нн аа   кк вв аа лл ии фф ии кк аацц ии яя тт аа ..   

 
През 2013 г. в БСУ се проведе обучение по 
проект по програма Еразъм „Европейски 
аспекти и национални практики на PR 2.0”, в 
което участваха студенти от 4 държави.  
 
По проект по  програма "Еразъм" за седми 
пореден път БСУ проведе интензивен курс по 
български език за чуждестранни студенти. 
От началото досега над 90 студенти от 11 
държави  завършиха същия курс по проекта. 

Проведе се  научно-педагогическият стаж за 
студенти магистри от Казахския държавен 
женски педагогически университет, гр. 
Алмати, Република Казахстан на тема 
„Съвременни европейски модели на 
социалната корективна подкрепа за деца с 
ограничени възможности“. 

За втора година работи Академията за 
таланти по програмиране за деца в училищна 
възраст. Академията, в която участват над 
60 деца, се реализира с подкрепата на Telerik Kids аcademy. 
 
 

Бяха проведени и курсовете:   
„Организация и  управление на СПА и Уелнес 
центрове””, 
„Преподаване на математика чрез 
иновативни подходи и учебно съдържание”, 
 „Придобиване на компетентности за 
започване на нова работа и развитие на 
бизнес”,  
„Умения за водене на кризисна интервенция”, 
„Учител по информатика и информационни 
технологии”, 
 „Педагог и учител в специални училища”, 
 „Ресурсен учител”, 
„Придобиване на ключови компетентности по английски език”, 
 „Юридически английски език”. 
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Финанси 84.2%
Счетоводство и контрол 87.2%

Маркетинг 78.9%
Бизнес администрация 79.5%

Публична администрация 74.4%

Връзки с обществеността 86.5%
Журналистика 79.5%

Социални дейности и консултиране 84.4%
Информатика и компютърни науки 87.5%

Компютърни системи и технологии 78.4%
Комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни 
източници 76.9%

средно за БСУ 81.7%

Осигуряване на лекционните 
курсове с хабилитирани 

преподаватели на основна 
работа (min 70%|

Специалност

ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ККААДДРРООВВОО  ООССИИГГУУРРЯЯВВААННЕЕ  
  
  

  

КК аадд рр оо вв аа тт аа   пп оо лл ии тт ии кк аа   нн аа   ББ СС УУ   ее   

дд аа   сс ъъ зз дд аавв аа   мм ее хх аанн ии зз мм ии ,,   кк оо ии тт оо   гг аа рраанн тт ии рраатт   

кк вв аалл ии фф ии кк аацц ии яя тт аа,,   пп рр оо фф ее сс ии оо нн аа лл нн оо тт оо   рр аавв нн ии щщ ее   ии   

рраа зз вв ии тт ии ее тт оо   нн аа   аакк аадд ее мм ии ччнн ии яя   сс ъъ сс тт аавв ..   

  
  
ООсс нн оо вв нн ии тт ее   зз аадд аачч ии   вв   кк аадд рроо вв аатт аа   пп оо лл ии тт ии кк аа  сс аа::   
 Осигуряване на учебния процес с преподаватели на основен трудов договор. 
 Привличане на нови хабилитирани и нехабилитирани преподаватели. 
 Осигуряване на условия за научно израстване и приемственост между поколенията. 
  
 

 
 
През 2013 г. успешно са приключени  
2 конкурса за заемане на академичните  длъжности 
професор и  доцент и са обявени още два конкурса, 
които ще приключат през 2014 г. 
 
 
 
ПП оо пп ъъ лл вв аанн ее тт оо   ии   оо бб нн оо вв яя вв аанн ее тт оо   нн аа   сс ъъ сс тт аавв аа  
сс аа   оо сс нн оо вв нн ии   пп ррее дд пп оо сс тт аавв кк ии   кк аакк тт оо   зз аа   
оо бб ее зз пп ее ччаавв аанн ее тт оо   нн аа   уу ччее бб нн ии яя   пп рроо цц ее сс ,,   тт аакк аа  ии   
зз аа   гг аа рраа нн тт ии рр аанн ее   нн аа   пп ррии ее мм сс тт вв ее нн оо сс тт тт аа   
мм ее жждд уу   пп оо кк оо лл ее нн ии яя тт аа..   
  
 

 
БСУ напълно 
отговаря на 
изискванията на 
ЗВО за 
обезпечаване на 
лекционните 
курсове и на 
хорариума с 
преподаватели 
на основен 
трудов договор. 
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45%
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нехабилитирани
хабилитирани

5%

18%

22%

42%

13%

6%

19%

19%

41%

15%

9%

37%

36%

18%

8%

36%

35%

21%
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33%

33%

22%

0%
10%
20%
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професор
доцент
главен асистент
старши асистент
асистент

28%

9%

58%

6%

26%

8%

59%

6%

23%

10%

61%

6%

19%

10%

65%

5%

16%

10%

68%

6%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
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80%
90%

100%

2009 2010 2011 2012 2013
доктори на науките
доктори
докторанти
без степен

ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ККААДДРРООВВОО  ООССИИГГУУРРЯЯВВААННЕЕ  
  
  

  

СС тт рруу кк тт уу рр аатт аа  нн аа   аакк аадд ее мм ии ччнн ии яя   сс ъъ сс тт аавв   

ее   тт аакк аавв аа,,   ччее   гг аа рраанн тт ии рраа   сс пп оо сс оо бб нн оо сс тт тт аа   нн аа   ББ СС УУ   

дд аа   рр аа зз вв ии вв аа   кк аадд рроо вв ии яя   сс ии   пп оо тт ее нн цц ии аалл ..     

  
  

 
 
В структурата на 
академичния състав се поддържа равновесие  
между дела на хабилитираните и на 
нехабилитираните 
преподаватели. 
 
 
 
 

  
  
  
 

В резултат на 
процесите на академична мобилност 
нараства делът на преподавателите 
с академична длъжност професор. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
74% от преподавателите са с научна степен. 
Сред нехабилитираните преподаватели с 
научна степен са 48%. 
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 ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛННАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ААККААДДЕЕММИИЧЧННАА  ММООББИИЛЛННООССТТ  
  
  

  

ЗЗ аа   дд аа   мм оо тт ии вв ии рр аа  

нн аауу ччнн оо тт оо   ии зз рраасс тт вв аанн ее   нн аа   аакк аадд ее мм ии ччнн ии яя   сс ъъ сс тт аавв ,,   

ББ СС УУ   ее   пп ррии ее лл   сс тт ии мм уу лл ии рр аащщ ии   мм ее хх аанн ии зз мм ии   

ии   мм ее хх аанн ии зз мм ии   зз аа   кк оо нн тт рр оо лл ..   

  
  
 Не се поставят никакви финансови или 

други ограничения  пред научната 
работа и кариерата на 
преподавателите. 

 
 Без ограничения се финансират 

участията в конкурси, научни 
конференции и мероприятия. 

 
 Създадени са условия за публикуването 

на  резултатите от научната дейност. 
 
 
 
Научната кариера се контролира както  
от системата за атестация, така и от 
системата за контрол на качеството. 
 
БСУ прилага 
диференцирана система на заплащане, 
основаваща се на индивидуалните 
постижения и резултатите от учебната и 
от научноизследователската работа на 
всеки преподавател.  
 

научно развитие
през 2013 г.

брой
преподаватели

избрани на академична длъжност "професор" 1
избрани на академична длъжност "доцент" 1
получили степен "доктор" 4
зачислили докторантура 1
общо 7
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ННААУУЧЧННООИИЗЗССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛССККАА    ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ООССННООВВННИИ  ЦЦЕЕЛЛИИ  ИИ  ППРРИИООРРИИТТЕЕТТИИ  
  

  

  

ООсс нн оо вв нн аа  цц ее лл ::   

Да създава благоприятна и конкурентна среда 

за развитието и квалификацията на преподавателите, 

като стимулира научните изследвания, 

популяризира научните резултати и 

поощрява приложението им в обучението и в практиката.  

 
 

ПП ррии оо ррии тт ее тт ии ::   

 включване на научния потенциал на БСУ в 
единното изследователско и иновационно 
пространство чрез участие в международни 
и в национални научни програми и 
инициативи; 

 създаване на условия за ефективни научни 
изследвания и предлагане на 
конкурентоспособни научни продукти; 

 стимулиране на творческата активност на 
академичния състав и създаване на условия 
за научно развитие; 

 изграждане на форми за активно 
ангажиране на студентите и 
докторантите в научноизследователската 
дейност в рамките и извън рамките на 
образователния процес; 

 осигуряване на възможности за публикуване 
и за представяне на резултатите от  
научноизследователската дейност чрез 
организиране на научни форуми; 

 създаване на възможности за 
разпространение и приложение на  
резултатите от научноизследователската 
дейност в науката и в практиката; 

 разработване на организационни и на 
финансови правила за 
научноизследователска дейност и създаване 
на фондове за нейното финансиране. 
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6%

41%

9%

29%

14%

5%

34%

8%

34%

18%

9%

37%

7%

30%

18%

6%

41%
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27%

22%

8%

32%

5%

31%

24%
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2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
научноизследователски проекти
доклади
учебници и учебни помагала
статии
монографии и студии

Принос на преподавателите
в научната продукция

Нехабили
тирани

45%

Хабилити
рани
55%

Център 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
ЦЮН 1.0 1.5 1.8 2.4 2.2
ЦИУН 2.4 2.9 3.3 4.0 3.8
ЦХН 3.5 3.5 4.6 2.9 3.2

ЦИТН 5.7 6.2 6.3 5.5 5.8
БСУ 3.10 3.30 3.93 3.58 3.56

Научна продукция на един преподавател

ННААУУЧЧННООИИЗЗССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛССККАА    ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ННААУУЧЧННАА  ППРРООДДУУККЦЦИИЯЯ    
  
  

  

  

ПП ррее зз   22 00 11 33   гг ..   пп ррее пп оо дд аавв аатт ее лл ии тт ее   нн аа   ББ СС УУ   

сс аа   рр аазз рраабб оо тт ии лл ии   ии   пп ррее дд сс тт аавв ии лл ии ::   

 27 монографии и студии, 

 114 статии в наши и в чужди периодични издания и сборници, 

 109 доклада на национални и международни форуми, 

 18 учебника и учебни помагала, 

 84 научноизследователски проекта. 
  
  
  
  
  
В структурата 
на научната продукция 
е нараснал делът на представените доклади и 
на публикуваните монографии и студии. 
  
  
  
  

  
  
  

 
 
Всеки хабилитиран преподавател 
има средно по 3,7 публикации, а всеки 
нехабилитиран – средно по 3,4 
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ИМЕ НА ПРОЕКТА ВИД НА ПРОЕКТА СРОК

E-Mentoring (Електронно менторство): Иновативни умения и компетентности за 
започване на нова работа

LLP KA3 ICT 2011/2013

Преподаване на математика чрез иновативно съдържание и подходи за учене 
(Teaching maths trough innovative learning approach and contents -TALETE)

Програма "Учене през целия живот",  Секторна програма 
Коменски, Многостранни проекти

2011/2013

Е-обучение на специалисти в областта на рехабилитацията и спа услугите /e-
TRAWELSPA/

Програма "Учене през целия живот", Секторна програма 
Леонардо да Винчи, Трансфер на иновации

2011/2013

Стимулиране на иновациите чрез изграждане на капацитет и мрежа от научни 
центрове

Програма за транснационално сътрудничество в 
Югоизточна Европа

2011/2013

Мобилност по програма Еразъм Програма "Учене през целия живот",  Секторна програма 
Еразъм

2012/2013

„СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ ОП “Развитие на човешките ресурси” 2012-2014
"Ново начало - от образование към заетост" ОП “Развитие на човешките ресурси” 2013

Доставчик на обучения, финансирани по Приоритетни оси 1 и 2, за придобиване на 
ключови компетентности 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7

ОП „Развитие на човешките ресурси” 2012/2014

Съдаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията в 
Югоизточния планов регион

 ОП “Развитие на конкурентно-способността на 
българската икономика”

2012/2013

Нов метод за определяне на загубите в крайното стъпало на мощни инвертори 7 рамкова програма, програма DERri – Distributed Energy 
Resources Research Infrastructure

2012/ 2013 

Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги 
при БСУ (УЦДО) - възможност за учене през целия живот

Процедура "Развитие на електронни форми на 
дистанционно обучение в системата на висшето 
образование" на ОП “Развитие на човешките ресурси”

2012/2014

Всички заедно Схема „Подпомагане на обучението на деца и ученици със 
специални образователни потребности“на ОП “Развитие 
на човешките ресурси”

2012/2013

Еразъм Интензивен Езиков Курс Програма за учене през целия живот, Секторна програма 
Еразъм

2012/2013

Интензивна програма по Еразъм - Европейски аспекти и национални практики на PR 
2.0

Програма за учене през целия живот, Секторна програма 
Еразъм, Интензивна програма

2012/2013

«Уни-Съвършенство» - усъвършенстване на системите за управление и на 
процесите за вземане на решения в Бургаския свободен университет

Процедура "Усъвършенстване на системите за 
управление във висшите училища" на ОП “Развитие на 
човешките ресурси”

2012/2013

Партньорство между образование и бизнес за ефективна реализация на младите 
хора на пазара на труда чрез актуализиране на учебните програми в Бургаския 
свободен университет

Процедура "Актуализиране на учебните програми във 
висшето образование в съответствие с изискванията на 
пазара на труда" на ОП “Развитие на човешките ресурси”

2013/2014

Създаване на система за кариерно израстване на преподавателите в БСУ и на 
система за повишаване и надграждане на квалификацията им

Процедура "Система за квалификация и кариерно 
израстване на преподавателите във висшите училища" 
на ОП “Развитие на човешките ресурси”

2013/2014

Методика за изследване, измерване и анализ на разминаванията между 
интеграционните очаквания на имигрантите, граждани на трети държави (ГТД) и 
възприемането им от българското общество

схема BG EIF 2011/01 "Интегрирана схема за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на 
дейности

2013/2014

Интензивна програма по Еразъм - Стратегически бизнес решения в рискова и бързо 
променяща се среда

Програма за учене през целия живот, Секторна програма 
Еразъм, Интензивна програма

2013/2014

Интензивна програма по Еразъм - Европейски аспекти и национални практики на PR 
2.0

Програма за учене през целия живот, Секторна програма 
Еразъм, Интензивна програма

2013/2014

Еразъм Интензивен Езиков Курс Програма за учене през целия живот, Секторна програма 
Еразъм

2013/2014

„СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ ОП “Развитие на човешките ресурси” 2012-2014

"Ново начало - от образование към заетост" ОП “Развитие на човешките ресурси” 2013
Доставчик на обучения, финансирани по Приоритетни оси 1 и 2, за придобиване на 
ключови компетентности 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7

ОП „Развитие на човешките ресурси” 2012/2014

Демокрация и гражданско участие в дигиталната ера – насърчаване на е-
демокрацията в България чрез най-добър опит от Исландия

Програма за подкрепа на НПО в България по  Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство

2013/2015

„СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ“ ОП “Развитие на човешките ресурси” 2013-2014
"Повишаване на професионалната квалификация и ключовите знания и умения на 
заетите лица»

ОП “Развитие на човешките ресурси”; схема 
„Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 
3“.

2013

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ  И ПРОЕКТИ ПО ОП НА ЕС ПРЕЗ 2013 Г.

ННААУУЧЧННООИИЗЗССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛССККАА    ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ННААУУЧЧННООИИЗЗССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛССККИИ  ППРРООЕЕККТТИИ  
  
  

  

ББ СС УУ     вв кк лл юю ччвв аа  нн аауу ччнн ии яя   сс ии   пп оо тт ее нн цц ии аалл   вв   ии зз сс лл ее дд оо вв аатт ее лл сс кк оо тт оо   ии   вв   

ии нн оо вв аацц ии оо нн нн оо тт оо   пп рр оо сс тт рр аанн сс тт вв оо   ччррее зз   уу чч аасс тт ии ее   вв   мм ее жждд уу нн аа рроо дд нн ии   

ии   вв   нн аацц ии оо нн аалл нн ии   нн аауу чч нн ии   пп рр оо гг рр аамм ии   ии   пп рр оо ее кк тт ии ..   
  
През 2013 г. преподавателските екипи от БСУ  са работили по 30 международни и 
национални проекта, финансирани по програми на Европейския съюз. 
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ННААУУЧЧННООИИЗЗССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛССККАА    ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ННААУУЧЧННООИИЗЗССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛССККИИ  ППРРООЕЕККТТИИ  
  
  
  

ПП ррее зз   22 00 11 33   гг ..   ББ СС УУ   сс пп ее ччее лл ии   99   нн оо вв ии   пп рроо ее кк тт аа    

пп оо   ее вв рр оо пп ее йй сс кк ии   пп рроо гг рр аамм ии ..   
  

БСУ спечели два нови проекта по ОП РЧР: 
„Създаване на система за кариерно израстване 
на преподавателите в БСУ и на система за 
повишаване и надграждане на квалификацията 
им “ и „Партньорство между образование и 
бизнес за ефективна реализация на младите 
хора на пазара на труда чрез актуализиране на 
учебните програми в БСУ”. 

Екип от ЦИУН спечели проект „Методика за 
изследване, измерване и анализ на 
разминаванията между интеграционните 
очаквания на имигрантите, граждани на трети държави (ГТД) и възприемането им от 
българското общество”. 

По Програма "Учене през целия живот” ЦХН на 
БСУ получи одобрение за продължение на  
проекта: «Европейски аспекти и национални 
практики на PR 2.0»  с партньорски 
университети в Естония, Турция и Португалия.  

По Интензивна програма „Еразъм“ екип от 
ЦИУН и ЦИТН  спечели проект „Стратегически 
бизнес решения в рискова и бързо променяща се 
среда“ с университети партньори от Испания, 
Португалия, Чехия, Унгария и Турция. 

За седма поредна година БСУ спечели проект по 
програма „Еразъм” за организиране на 
интензивен подготвителен курс по български 
език за чуждестранни студенти, в който 
участваха студенти от седем държави. 

Като партньор на Българското сдружение за 
насърчаване на гражданската инициатива и 
исландския Международен институт за 
модерни медии БСУ спечели проект “Демокрация 
и гражданско участие в дигиталната ера – 
насърчаване на е-демокрацията в България чрез 
най-добър опит от Исландия”. 

Като партньор БСУ спечели и два проекта по ОП РЧР -  „Обучение на педагогически 
специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на 
учениците» и „Обучение на педагогически специалисти за работа с деца и ученици със 
специални образователни потребности». 
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ННААУУЧЧННООИИЗЗССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛССККАА    ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ННААУУЧЧННООИИЗЗССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛССККИИ  ППРРООЕЕККТТИИ  
  
  

  

  

ББ СС УУ   сс тт ии мм уу лл ии рраа   тт вв оо рр ччее сс кк аатт аа   аакк тт ии вв нн оо сс тт   нн аа   

аакк аадд ее мм ии ччнн ии яя   сс ъъ сс тт аавв ,,   кк аатт оо   сс ъъ зз дд аавв аа  кк оо нн кк уу ррее нн тт нн ии   уу сс лл оо вв ии яя   

зз аа   фф ии нн аанн сс ии рраанн ее   нн аа   ее фф ее кк тт ии вв нн ии   нн аауу ччнн ии   ии зз сс лл ее дд вв аа нн ии яя ..   
 

 
 
През 2013  г.  от фонд „Научни изследвания” 
БСУ след конкурс е финансирал работата 
по 9 институционални проекта. 

 
 

Име на проекта Център Ръководител 

Всички в час ЦХН доц.д-р Т. Коцева

Да открием любовта и приятелството ЦХН доц.д-р Р.Бостанджиев

Статично и динамично изпитване на вятърни турбини  с вертикална ос ЦИТН доц.д-р Р. Долчинков

Лаборатория по моделиране ЦИТН проф. д-р Д.Орозова

Енергийноефективен източник ЦИТН гл.ас. Д. Марева

Приложения на техники от клъстърен анализ в системи за отчитане на 
нарушения

ЦИТН доц.д-р Е.Николова

Система за планиране и отчитане на учебната заетост на преподавателите ОУ Е. Мавродиева

Аварийно алтернативно енергоефективно осветление на база горивна клетка ЦИТН
доц.д-р К.Сейменлийски, доц. д-р С. 
Лецковска

Информационно-справочна система на база LCD дисплеи ЦИТН
доц.д-р С. Моллова, доц.д-р 
С.Лецковска
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ННААУУЧЧННООИИЗЗССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛССККАА    ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ННААУУЧЧННИИ  ФФООРРУУММИИ  
  
  

  

  

СС   оо рргг аа нн ии зз ии рраанн ии тт ее   нн аауу ччнн ии   фф оо рруу мм ии   ББ СС УУ   сс ъъ зз дд аавв аа  

оо рргг аанн ии зз аацц ии оо нн нн ии   вв ъъ зз мм оо жж нн оо сс тт ии   зз аа   рр аазз пп рроо сс тт рраанн ее нн ии ее   

ии   пп рр ии лл оо жжее нн ии ее   нн аа     ррее зз уу лл тт аатт ии тт ее   оо тт   нн аа уу ччнн оо ии зз сс лл ее дд оо вв аатт ее лл сс кк аатт аа   дд ее йй нн оо сс тт   

ии   зз аа   уу тт вв ъъ рр жждд аавв аанн ее тт оо   нн аа   ББ СС УУ   кк аа тт оо   зз нн аа ччии мм оо   нн аауу ччнн оо   сс ррее дд ии щщ ее ..   
  
 
През 2013 година в БСУ се проведе 
международна конференция на тема: 
"Знанието – традиции, иновации, 
перспективи", в която  участваха 
представители на всички университети в 
страната и на университети от Казахстан, 
Русия, Турция, Словакия, Унгария.  
 Конференцията беше в седем тематични 
направления: Икономика, финанси и 
инвестиции, Маркетинг и управление, 
Обществени комуникации  и филология, 
Социални дейности и педагогика, Право и 
публична администрация, Техника и технологии, Информатика и компютърни науки.  
Акад.  Стефан Воденичаров, председател на БАН, изнесе пленарен доклад на тема: 
„Технологичното развитие и икономическият просперитет”  и така даде старт на 
традиционно най-големия научен форум в БСУ за годината, който за шеста поредна 
година събра над 350 преподаватели от страната и чужбина. 
 
В БСУ се проведе и международна конференция за жените и бизнеса от балканските 
страни. Бизнес дами и университетски преподаватели от осем държави взеха участие във 
форума „Жените в сектора на услугите“, който се организира в сътрудничество с проф.  
д-р Къймет Чалъюрт от Тракийския университет в Одрин, Турция. Участниците 
дискутираха въпроси, свързани с ролята на жените в бизнес управлението, 
предприемачеството и в областта на висшето образование. 
 
През годината са проведени общо 16 научни 
семинара по проблематика от областта на 
икономиката и управлението, хуманитарните 
и техническите науки. 
 
В рамките на проектите, по които БСУ 
работи, се състояха редица форуми за 
представяне и обсъждане на резултатите от 
научните и приложните изследвания, 
проведени по тях. 
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ННААУУЧЧННООИИЗЗССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛССККАА    ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ССТТУУДДЕЕННТТИИТТЕЕ  ВВ  ННААУУЧЧННООИИЗЗССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛССККААТТАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  
  

  

  

ББ СС УУ   сс ъъ зз дд аавв аа   оо рргг аанн ии зз аацц ии оо нн нн ии   фф оо ррмм ии   зз аа   оо тт кк рр оо яя вв аа нн ее   

ии   ии зз яя вв аа   нн аа     дд оо бб рр ии тт ее   сс тт уу дд ее нн тт ии   ии   зз аа   нн аасс оо ччвв аанн ее   нн аа   тт яя хх нн оо тт оо   рр аазз вв ии тт ии ее ..   

  

За 14-ти пореден път в БСУ се проведе Преглед 
на студентско научно творчество. Своите 
доклади представиха над 140 студенти  от 
БСУ, УНСС, Академия на МВР, ВТУ „Тодор 
Каблешков”, ТУ Габрово, Университет „Проф. 
Асен Златаров”, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” 
и др. 

В БСУ се проведе ІІІ Междууниверситетско 
състезание за решаване на казус по 
гражданско и по търговско право. В 
състезанието взеха участие 8 отбора от четири университета. 

СС тт уу дд ее нн тт ии   оо тт   ББ СС УУ   пп ее ччее лл яя тт   пп рр ии зз оо вв ии   нн аа гг рраадд ии   нн аа   кк оо нн кк уу ррсс ии ,,   сс ъъ сс тт ее зз аанн ии яя   ии   
оо лл ии мм пп ии аадд ии ..   
 
Дейзи Коляндова, третокурсничка по ВО в Бургаския свободен университет, спечели 1-во 
място в студентската категорията на националния конкурс PR Приз 2013. 
 
Студенти от направленията Икономика и Администрация и управление в БСУ  Емил 
Михаилов, Иванка Копанова, Джесика Атанасова , Ивона Панайотова и Ани Манукян  
спечелиха четвърто място в надпревара със свои колеги от девет български 
университета при годишното издание на 
инициативата на Джуниър Ачийвмънт. 
 
Златина Петрова беше първият български 
студент в областта на икономиката и на 
администрацията и управлението, който 
провежда научна мисия по линия на Програма 
КОСТ, финансирана 7 Рамкова програма на 
ЕС.   

 
Студентите от ЦИТН - Хасан Хасанов, 
Радостин Георгиев и  Галина Величкова специалност ИКН, участваха във II-та Национална 
студентска олимпиада по компютърна математика “Академик Стефан Додунеков» в РУ 
“Ангел Кънчев”.  
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ИИЗЗДДААТТЕЕЛЛССККАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

ББ СС УУ   оо сс ии гг уу рряя вв аа   фф ии нн аа нн сс оо вв ии   ии   оо рргг аанн ии зз аацц ии оо нн нн ии   вв ъъ зз мм оо жжнн оо сс тт ии     

зз аа   пп уу бб лл ии кк уу вв аанн ее   ии   пп оо пп уу лл яя рр ии зз ии рр аанн ее   нн аа   нн аауу ччнн аатт аа   пп рр оо дд уу кк цц ии яя   нн аа   

пп ррее пп оо дд аавв аа тт ее лл ии тт ее   ии   сс тт уу дд ее нн тт ии тт ее ..   

  

  
БСУ изцяло финансира и 
организира издаването 
на “Годишник на БСУ” и “Годишник 
Студентско научно творчество”. 
 
В отделни издания се 
публикуват и всички доклади, 
представени на научните конференции, организирани 
от университета. 
 
 
 
 
 

В рамките на институционалните проекти 
или  чрез отпускане на безлихвени кредити 
БСУ  финансира издаването на учебници и 
учебни помагала. 
 
Част от изданията са в резултат 
от работата по международни и по национални 
проекти на БСУ. 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

Вече са традиционни  научните издания 
 „Юридически сборник” на Центъра по юридически 
науки, списание „Бизнес посоки” 
на Центъра по икономически и управленски 
науки и списание „Съвременна хуманитаристика” на 
Центъра по  
хуманитарни науки. 
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ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННАА    ДДЕЕЙЙННООССТТ  
  

  
  
  

ООсс нн оо вв нн аа  цц ее лл ::   

ДД аа  пп рр ии оо бб щщ аавв аа   оо сс нн оо вв нн ии тт ее   сс ии   дд ее йй нн оо сс тт ии   кк ъъ мм     

ее вв рроо пп ее йй сс кк ии тт ее   цц ее нн нн оо сс тт ии   ии   сс тт аанн дд аа рртт ии ,,     

кк аатт оо   сс ее   ии нн тт ее гг рр ии рр аа  сс   дд рруу гг ии   аакк аадд ее мм ии ччнн ии   ии нн сс тт ии тт уу цц ии ии   

зз аа   оо бб мм ее нн   нн аа   оо пп ии тт   ии   сс ъъ вв мм ее сс тт нн ии   пп рроо ее кк тт ии ..     

 

ББ СС УУ   ии мм аа  сс кк лл юю ччее нн ии   33 77   пп ррее кк ии   дд оо гг оо вв оо рр аа  зз аа   мм ее жждд уу нн аа рроо дд нн оо   сс ъъ тт рруу дд нн ии ччее сс тт вв оо ..   
ПП ррее зз   22 00 11 33   гг ..   ББ СС УУ   сс кк лл юю чч ии   88   нн оо вв ии   дд оо гг оо вв оо рраа   сс ::   
 Казахски държавен женски педагогически 

университет, гр. Алмати, Република 
Казахстан 

 Алматински хуманитарно-технически 
университет, гр. Алмати, Република 
Казахстан 

 Уайт Сити Колидж, гр. Никозия, Кипър 
 Волжски университет на името на В.Н. 

Татищев», гр Толиати, Русия 
 Московски държавен областен университет, 

гр. Москва, Русия 
 Волгоградски институт за икономика, 

социология и право, гр. Волгоград, Русия 
 Новгородски държавен университет на 

името на Ярослав Мъдри, гр. Велики 
Новгород, Русия 

 Университет по дистанционно обучение, 
Мадрид, Испания 

 
ПП ррее зз   22 00 11 33   гг ..   сс ее   сс кк лл юю ччии хх аа   22   дд оо гг оо вв оо рраа   
мм ее жждд уу   фф аакк уу лл тт ее тт ии ::   
 Факултет по Право на Университет Търнава, 

Словакия и ЦЮН  на БСУ 
 Факултет по Информатика на Техническия 

университет Кемниц, Германия и ЦИТН на БСУ 

  
ПП ррее зз   22 00 11 33   гг ..   ББ СС УУ   ее   сс кк лл юю чч ии лл   33   нн оо вв ии   
дд вв уу сс тт рраанн нн ии   сс пп оо рраа зз уу мм ее нн ии яя   пп оо   пп рроо гг рраамм аа  
ЕЕрр аазз ъъ мм  за мобилност на студенти и 
преподаватели – с Университет Селчук, гр. 
Коня, Турция; Университет Яшар, гр. Измир, 
Турция; Тракийски университет, гр. Одрин, 
Турция. 
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Международното сътрудничество осигурява възможности 
за мобилност и развитие чрез работа по съвместни проекти, обмен на опит, усвояване 
на образователни технологии и на съвременни методи на преподаване.  
  
ПП оо   мм ее жждд уу нн аа рроо дд нн ии   ии зз сс лл ее дд оо вв аатт ее лл сс кк ии   пп рр оо ее кк тт ии   пп ррее зз   22 00 11 33   гг ..   пп аарр тт нн ьь оо ррии   нн аа   ББ СС УУ   
сс аа Social Innovation Fund  и  Vytautas Magnus University Distance study centre и European 
Partnership - Литва, Merseyside Expanding Horizons Ltd. - Великобритания, ANNANET: Pertti 
Vihonen Oy Ltd. - Финландия, Volkshochschule Gоttingen e.V - Германия, Speha Fresia Societa’ 
Cooperativa – Италия, VentureQuest Ltd, LLC – Courtney Price – САЩ, Università degli Studi 
“Guglielmo Marconi” – USGM - Италия; University of Thessaly - Гърция; Kadikoy M.E.M. - Турция; 
Istituto per la Formazione Professionale di Romae del Lazio - Италия; Rezzable Productions Ltd – 
Великобритания; Еревански държавен университет, Армения; RSE – Италия; VTT – 
Финландия; Община Дебрецен и Университет на Дебрецен – Унгария; Association Institute for 
Euroregional Studies - Румъния; Natural Science Museum of Trento - Италия; Science Center 
Network Austria – Австрия; Университет в Питещ и Университет Крайова - Румъния; FBI - 
Австрия; Технически университет на Крит – Гърция; Университет Тарту -  Естония; 
Политехнически институт на Порталегре -  Португалия; Университет Яшар - Турция 
  
ММ ее жждд уу нн аарр оо дд нн аа   мм оо бб ии лл нн оо сс тт ..   
 По Програма ЕРАЗЪМ за студентска 

мобилност с цел обучение след конкурс БСУ е 
изпратил 8 студенти в Университета на 
Западна Шотландия, Пейзли – Шотландия, 
Политехническия институт Бежа – 
Португалия, Колежа Хейвъринг за висше и 
продължаващо обучение в Лондон, 
Великобритания, Университета Нова де 
Лисабон, Португалия, Техническия 
университет Кемниц, Германия и 
Университета Дуисбург-Есен, Германия. 

 По програмата за преподавателска 
мобилност 14 преподаватели от БСУ са изнесли лекции в Политехническия институт 
Бежа – Португалия; Университета на Западна Шотландия; Колежа Хейвъринг за 
висше и продължаващо обучение в Лондон, Великобритания; Университета на 
Барселона, Испания; Университета Нова де 
Лисабон, Португалия; Университета на 
Сегед, Унгария; Колежа по комуникации и 
бизнес, Будапеща, Унгария; Политехническия 
институт на Порталегре, Португалия. 

 
ГГ оо сс тт -- лл ее кк тт оо рр ии   бб яя хх аа::   
 Assoc. Prof. Dr. C. Uğur ÖZGÖKER - Университет 

Арел, Истанбул, Турция; 
 Проф. Йордан Тютюнков - Колеж по 

комуникации и бизнес, Будапеща, Унгария 
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ББ СС УУ   ее   жжее лл аа нн   пп аарртт нн ьь оо рр  
зз аа   сс ъъ вв мм ее сс тт нн ии   пп рр оо ее кк тт ии   ии   пп рр оо яя вв ии ..   
  
  
ПП ррее зз   22 00 11 33   гг ..   оо фф ии цц ии аа лл нн ии   пп оо сс ее щщ ее нн ии яя   вв   ББ СС УУ   нн аапп рр аавв ии хх аа::     
 Ричард Дамстра, аташе по културните и 

образователни въпроси към Посолството 
на САЩ, и д-р Соломон Паси, президент на 
Българо-американската алумни асоциация и 
член на Настоятелството на БСУ. 
Визитата бе в рамките на кръгла маса, 
организирана с подкрепата на 
Атлантическия клуб в България на тема: 
„Да учим на толерантност. Възможно ли 
е? – Прилагане опита на САЩ” 

 Ниязи Еврен Акйол  - генерален консул на 
Република Турция в Бургас. Той посети БСУ и 
се срещна с президента проф. д-р Петко Чобанов, ректора проф. д-р Васил Янков и 
зам.-ректора проф. дпн Галя Христозова. Това бе една от първите официални визити 
на дипломата в града след назначаването 
на новия пост 

 проф. д-р Йенер Йорук, Ректор на 
Тракийския университет в Одрин, 
придружаван от екипа си, работещ по 
международни проекти. На срещата се 
подписа двустранно споразумение за обмен 
на студенти и на преподаватели в 
областта на икономическите и на 
управленските науки. 

 министърът на образованието, младежта 
и науката акад. Стефан Воденичаров, 
който се придружаваше от акад. Никола Съботинов, член на настоятелството на 
БАН, кмета на Община Бургас Димитър Николов, парламентарния секретар Д. 
Маноилов, зам.-кмета Йорданка Ананиева, зам.-областния управител доц. д-р 
Севдалина Тороманова, началника на Регионалния инспекторат инж. Виолета Илиева. 

 
СС   пп оо ччее тт нн оо тт оо   зз вв аанн ии ее   „„ ДД оо кк тт оо рр   хх оо нн оо рр ии сс   
кк аауу зз аа   нн аа   ББ СС УУ ””   бб ее шш ее   уу дд оо сс тт оо ее нн аа    
проф. Дина Муфтаховна Джусубалиева, 
Ректор на Хуманитарно-техническия 
университет в Алмати, Република Казахстан  
за особени заслуги в междууниверситетските 
отношения, развитието и утвърждаването 
на сътрудничеството в областта на 
учебната и на научноизследователската 
дейност. 
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ПП ррее зз ии дд ее нн тт ъъ тт   нн аа   ББ СС УУ   

пп рроо фф ..   дд -- рр   ПП ее тт кк оо   ЧЧ оо бб аанн оо вв   бб ее шш ее   уу дд оо сс тт оо ее нн   

  сс   пп оо ччее тт нн оо тт оо   зз вв аанн ии ее     „„ ДД оо кк тт оо рр  ХХ оо нн оо ррии сс   кк аауу зз аа””   

нн аа   ББ ее лл аарруу сс кк ии яя   дд ъъ рр жжаавв ее нн   ии кк оо нн оо мм ии ччее сс кк ии     уу нн ии вв ее ррсс ии тт ее тт     

 

Научният съвет на Беларуския държавен 
икономически  университет – гр. Минск, Беларус, 
на свое заседание на 26 март 2013 година 
единодушно избра проф. д-р Петко Чобанов за 
Почетен доктор на университета за значителен 
принос за дългогодишната съвместна учебна, 
научноизследователска и международна дейност 
между Бургаския свободен университет и 
Беларуския държавен икономически 
университет. 
 

На тържествена церемония по повод 80 –
годишнината от създаването на Беларуския 
държавен икономически университет пред повече от 600 официални гости Ректорът на 
университета проф. д-р Владимир Шимов връчи почетния диплом и всички атрибути на 
Почетен доктор на БГЕУ на проф. Чобанов. 
 

Присъстваха членовете на Съвета на 
министрите, ръководители на органите на 
държавната администрация, депутати от 
Националното събрание на Република Беларус. 
Сред официалните лица бяха още посланици и 
ръководители на дипломатически служби, 
академични преподаватели и ректори от 29 
държави.  
 

 За 80 години от своето създаване досега 
Беларуският държавен икономически 
университет връчва най-високото академично 
отличие само 12 пъти. 
 

Сред почетните доктори, носители на званието „Доктор хонорис кауза”, са: проф. 
Мишел Каплан – президент на Университета Париж I, Сорбоната, Франция; Йохан Закс, 
генерален директор на външноикономическите връзки на Федералното министерство 
на икономиката и труда, Австрия; Михаил Ескиндаров - ректор на Финансовия 
университет при Правителството на Руската Федерация; ректорите на най-големите 
и престижни икономически университети в Германия, Русия, Украйна, Франция, Испания.  
 

Проф. д-р Петко Чобанов е първият български академичен преподавател, удостоен с 
престижното звание.  
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УУППРРААВВЛЛЕЕННССККАА  ССИИССТТЕЕММАА  
  

ООССННООВВННИИ  ЦЦЕЕЛЛИИ  ИИ  ППРРИИООРРИИТТЕЕТТИИ  
  
  

  

Моделът на управление на БСУ  

се определя от мисията на университета да бъде 

гъвкава, предприемчива и социално отговорна институция. 

 
  
ПП ррии оо ррии тт ее тт ии ::   

 Да развива и усъвършенства дейността 
си, като изгради рационална система за 
контрол на качеството.  

 Да налага високи стандарти за работа и 
общуване, като осигурява модерна 
материална и технологична среда.  

 Да предлага социално приемлива цена на 
обучението, като прилага механизми за 
ефективно управление на ресурсите. 

 Да работи за интелектуалното и за 
духовното израстване на личността и 
обществото, като бъде средище за изкуството и културата. 

 
 
 
БСУ получи нова акредитация на 
професионалните направления Икономика и 
Право и акредитира две нови направления – 
Психология и Електротехника, електроника и 
автоматика. 
 
Бяха подготвени документите за акредитиране 
на професионалните направления 
Администрация и управление и Информатика и 
компютърни науки.  
 
През 2013 г. БСУ премина успешно външния одит 
по международен стандарт за качество ISO 
9001:2008  от сертифициращата организация 
SGS. 
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УУППРРААВВЛЛЕЕННССККАА  ССИИССТТЕЕММАА  
  

ССИИССТТЕЕММАА  ЗЗАА  ККООННТТРРООЛЛ  ННАА  ККААЧЧЕЕССТТВВООТТОО  
  
  
  

  

ББ уу рргг аасс кк ии яя тт   сс вв оо бб оо дд ее нн   уу нн ии вв ее ррсс ии тт ее тт   

ее   ии зз гг рр аадд ии лл   ее фф ее кк тт ии вв нн аа  ии нн сс тт ии тт уу цц ии оо нн аа лл нн аа  

сс ии сс тт ее мм аа  зз аа   кк оо нн тт рроо лл   нн аа   кк аа ччее сс тт вв оо тт оо ..   

 

Системата изгражда информационна връзка между студентите и институцията и дава 
корективни сигнали по всички индикатори, измерващи приоритетните направления в 
управлението на университета. 
 
ООтт дд ее лл ъъ тт   пп оо   кк аа ччее сс тт вв оо тт оо   пп рроо вв ее жждд аа  
сс ии сс тт ее мм аатт ии ччнн ии   аанн кк ее тт нн ии   пп рр оо уу ччвв аанн ии яя ::     
  

1. Сред кандидат-студентите - като се 
измерват  всички индикатори  “на входа”: 
мотивите, профила на кандидатстудентския 
контингент, конкурентните предимства на 
БСУ, потенциалът на специалностите да 
изпълняват основния приоритет на БСУ да 
предлага квалификации, отговарящи на 
тенденциите в пазара на труда и осигуряващи 
възможности за бърза професионална 
реализация.  
 
2. Сред възпитаниците на БСУ – като се измерват  индикаторите “на изхода”: 
професионалната реализация, кариерното развитие, удовлетворението от работата, 
препоръките на завършилите към БСУ и способността на БСУ да изпълнява мисията си да 
предлага обучение, гарантиращо бърза професионална реализация и кариера в динамична 
среда. 
 

3. Сред студентите -  като се наблюдават  индикаторите, свързани с учебния процес по 
всяка дисциплина и за всеки преподавател:  полезност и посещаемост на дисциплината; 
методи на преподаване; използвани учебни и технически средства; извънаудиторна и 
самостоятелна работа; обучително взаимодействие и консултиране. 

 

Всеки преподавател в БСУ е информиран за оценката на студентите. Тази оценка е един 
от критериите за атестиране на преподавателите. 

БСУ  прилага система на заплащане, при която възнаграждението на всеки преподавател 
се формира според индивидуалните резултати от учебната и от научната работа. 

Резултатите от Системата за контрол на 
качеството са критерии за формиране на 
възнагражденията на административните и други служби в БСУ. 
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РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  ННАА  ММААТТЕЕРРИИААЛЛННААТТАА  ИИ  ННАА  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННААТТАА    ССРРЕЕДДАА  
 

 

 

ББ СС УУ   оо сс ии гг уу рряя вв аа   вв сс ии ччкк ии   сс ъъ вв ррее мм ее нн нн ии   

мм аатт ее рр ии аа лл нн ии   ии   тт ее хх нн оо лл оо гг ии ччнн ии   сс тт аанн дд аа рр тт ии   зз аа   

рраабб оо тт аа   ии   оо бб уу ччее нн ии ее   вв   лл уу кк сс оо зз нн ии   уу сс лл оо вв ии яя   ии   

вв ии сс оо кк аа   кк уу лл тт уу рр аа  нн аа   уу ччее бб нн аатт аа  сс ррее дд аа..   

 

НН оо вв ии   кк оо мм пп юю тт ъъ ррнн ии   ррее сс уу ррсс ии ::   
 Закупени са 20 нови компютри и е 

преоборудвана една компютърна зала. 
 10 нови преносими компютри  
 4 сървъра 
 1 бук скенер в университетска библиотека  
 1 IP камера за дистанционно обучение 
 3 мултифункционални устройства, 2 

лазерни принтера, 2 скенера, 3 
мултимедийни проектора, 4 UPS и др. 

 
СС ъъ сс   зз аакк уу пп ее нн аа тт аа   тт ее хх нн ии кк аа   сс аа   ии зз гг рр аадд ее нн ии ::   
 Офис за технологичен трансфер с 15 

компютъра; 
 Кабинет за университетския център за 

дистанционно обучение; 
 Копирен център в библиотеката. 
 
ЗЗ аакк уу пп ее нн   сс оо фф тт уу ее рр::     
 TalkFusion – Система за изграждане на видео-

конферентни връзки 
 Cisco WebEx –  Софтуерна среда за видео-

лекции и семинари 
 iPresent Presio - Софтуер за запис на видео-

уроци 
 VNC - Софтуер за виртуална лаборатория 
  
РР аазз рр аабб оо тт ее нн ии   сс оо фф тт уу ее ррнн ии   пп рроо дд уу кк тт ии ::   
 Web сайтове – на УЦДО, на Офиса за 

технологичен трансфер, на Кариерния 
център 

 Система за електронно обучение (Moodle) за 
УЦДО 

 Информационно-справочна система на база 
LCD дисплей 

 Система за планиране и отчитане на 
учебната заетост на преподавателите 
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УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТССККАА  ББИИББЛЛИИООТТЕЕККАА  
 
 

 

 Брой на регистрираните читатели 2500 

 Брой посещения - 15 400 в т.ч.75000 в читалня 

 Библиотечен фонд - 85 121 тома 

 Зает библиотечен фонд – 19 500 тома книги  и периодични заглавия. 

 

ПП ррии дд оо бб ии тт   бб ии бб лл ии оо тт ее ччее нн   фф оо нн дд ::     
 1242 тома, от които: 
 Книги 949 тома, в т.ч. 42 електронни 
 Периодични издания 281 тома, 
 Постъпили книги и периодични издания по 

междууниверситетски книгообмен - 834 тома, 
 Текущо постъпили продължаващи издания 

(абонамент) - 35 заглавия, 
 Базата  данни от статии в научни сборници и 

периодични издания достигна 72460 записа, от 
тях 1240 са с достъп до пълния текст. 

 
 
 
РР аазз вв ии тт ии ее   нн аа   бб ии бб лл ии оо тт ее ччнн ии тт ее   уу сс лл уу гг ии ::   

 Броят на  частично дигитализираните 
информационни носители достигна 3548 
тома. 

 В страницата на библиотеката са добавени 
10 нови електронни източника, със свободен 
достъп  

 Осигурен е и едномесечен свободен достъп до 
БД “Евромонитор”. 

 
  

  

КК уу лл тт уу ррнн оо -- ии нн фф оо ррмм аацц ии оо нн нн ии   дд ее йй нн оо сс тт ии   вв   бб ии бб лл ии оо тт ее кк аатт аа::   

 Представяне на книгите “Имиграция, конфликти и трансфер на идентичности” от 
доц. Г. Бърдаров и “Сънища” от Явор Веселинов  

 Библиотеката инициира и участва в пърформанса “Nostrum”, автор Кр. Марчев 
 Театрален спектакъл “Сънища в библиотеката” съвместно с театралното ателие  
 “Разговор за любовта”, съвместно с Лабораторията за психично консултиране 
 Изнесен доклад на тема “Ролята на библиотеките в образователния процес” на 

конференция, организирана от ПГЕЕ “К.Фотинов” 
 

 



 

 
 

33 
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УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ННАА  РРЕЕССУУРРССИИТТЕЕ  
  
ООсс нн оо вв ее нн   пп ррии оо рр ии тт ее тт ::     

Да предлага социално приемлива цена на обучението, 

като прилага механизми за 

ефективно управление на ресурсите.  
 

 

 

 

 
БСУ е осигурил възможност за обучение с намалени такси от 1/3 за студентите от едно 
семейство, за обучаващите се в две специалности и за студентите с трайно намалена 
работоспособност. През 2013 г. за над 300 студенти е направено намаление на 
семестриалната такса. 
 
 

  
ББ СС УУ   оо сс ии гг уу рряя вв аа   нн аа йй -- мм оо дд ее ррнн ии тт ее   ии   лл уу кк сс оо зз нн ии   уу сс лл оо вв ии яя   зз аа   оо бб уу ччее нн ии ее   ии   рраабб оо тт аа  пп рр ии   
вв ии сс оо кк ии   рр аавв нн ии щщ аа   нн аа   дд оо хх оо дд ии тт ее     
ии   сс ъъ сс   сс рр аавв нн ии тт ее лл нн оо   нн ии сс кк ии   
сс тт уу дд ее нн тт сс кк ии   тт аакк сс ии ..   

Структура на приходите 

семестриални 
такси; 68%

стопанска 
дейност; 1%

други 
приходи; 31%

админи-
стративни 
услуги; 11%

Структура на разходите

НИД; 4%

други; 2%

материали; 
1%

външни 
услуги; 15%осигуровки; 

9%

ДМА; 5%

заплати; 64%

Университет редовно задочно

Американски университет в Благоевград 10 300 $ годишно  - 

Нов български университет 1200 - 1650 лв. -

Висше училище по застраховане и финанси 700  евро 700 евро

Варненски свободен университет 1200-1920лв. 920-1170 лв.

Бургаски свободен университет 1000-1100 лв. 850-880 лв.

Европейски политехнически университет - Перник 750 - 1000 лв.

Международно висше бизнес училище - Ботевград 700 лв. 750 лв.

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив 650 лв 490 лв.

Размер на семестриалните такси в недържавните университети
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ББ СС УУ   сс ъъ зз дд аавв аа   оо рргг аанн ии зз аацц ии оо нн нн ии   уу сс лл оо вв ии яя   

ии   оо бб ее дд ии нн яя вв аа   сс тт уу дд ее нн тт ии тт ее   вв     сс тт ррее мм ее жжаа   ии мм   

зз аа   ии зз дд ии гг аанн ее   аавв тт оо рр ии тт ее тт аа  нн аа   аакк аадд ее мм ии чч нн аатт аа  оо бб щщ нн оо сс тт     

ччррее зз   ии зз яя вв аа,,     вв ии сс оо кк ии   пп оо сс тт ии жжее нн ии яя   ии   сс оо цц ии аалл нн оо   ррее аалл ии зз ии рраанн ее ..     
 

СС тт уу дд ее нн тт ии тт ее   оо тт   ББ СС УУ   

пп рроо вв ее дд оо хх аа   сс ррее щщ ии   ии   дд ии сс кк уу сс ии ии   сс ::   

  
 Мартин Карбовски и Любен Дилов-син – 

среща по проблемите в образованието, за 
трудностите за реализация на младите хора 

 Представители на „Съдърланд Глобъл 
Сървисиз“ – представяне на възможности за 
работа  

 Рая Юнакова – маркетинг мениджър 
„Ключови публики“, Венци Попов, мениджър 
„Платформи за разработка“ от 
„Майкрософт“ - интерактивна лекция., част 
от „Академичните дни на Майкрософт“. 

 Галина Байчева, Началник отдел „Управление 
при кризи и ОМН” към Община Бургас – 
семинар с магистри по „Стратегически 
комуникации и медиен мениджмънт”  

 Виктория Блажева - Директор Връзки с 
обществеността и корпоративни 
комуникации в „Уни Кредит Булбанк”  - част 
от проекта на БСУ – „Срещни 
професионалистите”, който има за цел да 
срещне студентите с реално действащи 
практици от бизнес.  

 проф. Анри Кулев - лекция на тема 
„Анимационният филм – Изкуство и бизнес”  

 проф. д-р инж. Никола Орлоев – презентации 
„Университетска стратегия. Висшето 
образование в икономиката на знанието. 
Знание. Креативност. Иновации“, 
„Университетският преподавател. Мисия и 
дълг в Alma Mater“ , 

 политическият наблюдател и журналист 
Емил Спахийски – лекция за PR манипулациите 
в политиката. 
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ББ СС УУ   сс тт ии мм уу лл ии рраа   дд оо бб рр ии тт ее   сс тт уу дд ее нн тт ии ,,   

кк аатт оо   сс ъъ зз дд аавв аа  кк оо нн кк уу ррее нн тт нн аа   сс ррее дд аа   зз аа   тт яя хх нн аатт аа  ии зз яя вв аа   ии     

пп оо дд пп оо мм аагг аа   кк аарр ии ее ррнн оо тт оо   ии мм   рраа зз вв ии тт ии ее   чч ррее зз   тт рр аайй нн ии   вв рръъ зз кк ии   сс   бб ии зз нн ее сс аа,,     

сс   пп рраавв ии тт ее лл сс тт вв ее нн ии   ии   сс   нн ее пп рраавв ии тт ее лл сс тт вв ее нн ии   оо рргг аанн ии зз аацц ии ии ..   
 
 
Студентският център за кариера и 
развитие в БСУ проведе ежегодния форум за 
студентски стаж и кариера „Национални 
дни на кариерата 2013”, организиран от 
JobTiger под мотото „Добра Кариера, Добър 
Живот”.  
 

 
В годишното издание на „Медиасвят” в БСУ 
студентската PR- агенция организира среща 
разговор  с Александър Урумов – ПР 
специалист и  ръководител на звеното за 
„Връзки с обществеността“ на БНБ. 
 
 

Студентите от ЦИТН се срещнаха с  
Хараламби Хараламбиев - Директор 
Иновации, Петя Делева - Мениджър 
Развитие на персонала, Ивайло Кацарков - 
Ръководител Професионални услуги на 
фирма „Мусала софт“, София и проведоха 
обучения на тема "Как се провежда интервю 
за работа в софтуерна компания?"  и  
„Популяризиране на софтуерната индустрия 
в образованието 2013-2014“. 
 
През 2013 г. БСУ се включи в проект 
„Студентски практики”, финансиран от ЕСФ 
по ОП „Развитие на човешките ресурси” и 
осигури възможност на студентите  да 
преминат платен стаж в реална работна 
среда. По проекта са сключени договори със 
150 работодатели, при които практика 
проведоха 620 студенти от БСУ.   
Средствата за възнаграждения на 
студентите, провели практика са почти 300 
хил. лв.  
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ББ СС УУ   пп оо дд кк ррее пп яя     

вв сс ии ччкк ии   ии зз яя вв ии   нн аа   сс тт уу дд ее нн тт ии тт ее   ии   

сс ъъ зз дд аавв аа   оо рргг аанн ии зз аацц ии оо нн нн ии   ии   мм аатт ее ррии аалл нн ии   уу сс лл оо вв ии яя   зз аа     

ррее аалл ии зз ии рр аанн ее   нн аа   тт ее хх нн ии тт ее   ии нн ии цц ии аа тт ии вв ии   ии   ии нн тт ее ррее сс ии ..   
 

 
Създаде се студентски Клуб „Мениджър” с 
участието на  студентите от 
направленията „Икономика” и 
„Администрация и управление”.  
 
Дискусионен клуб „Дебати” обединява 
студентите, които искат да развиват 
комуникативните си и реторични умения.  
 
Студентите от спец. „Право” работят в 
Кръжок за решаване на казуси, а студенти 
от Центъра по информатика и технически 
науки - в отбор по програмиране. 
 
За практическото обучение на студентите 
от направление Обществени комуникации и 
информационни науки функционира 
студентската PR агенция. Студентите 
участваха на изложението на 
инициативата „Младежта в движение“ на 
SPIRIT of Burgas. 
 
Университетът подпомага издаването на 
студентския вестник „Студентски 
страсти”. 
 

Университетският спортен клуб създаде 
възможности за безплатно практикуване на айкидо, тай чи, салса и народни танци. 

 

Студентите от Театралното ателие на 
Бургаския свободен университет поставиха 
пиесата „Човекоядката“ от Иван Радоев и 
спектакъла “Сънища в библиотеката”. 
 

БСУ беше домакин на изложба на Мирослав 
Моновски, озаглавена „Японските акации на 
Бургас”. Експозицията включва  20 CorelDRAW 
графики, разпечатани на синтетична 
канаваца,  посветени на най-красивите улици 
и къщи на Бургас. 


