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АКАДЕМИЧНА ПОЛИТИКА
Мисията на БСУ е:
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.

Образователен профил




Науки за обществото, бизнеса
и правото
Хуманитарни науки
Технически и компютърни
науки

Основни цели:
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 в 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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АКАДЕМИЧНА ПОЛИТИКА
Статут:
 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.
Приоритети:


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 с 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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ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ

Запазва се тенденцията на ръст в броя на приетите студенти.
Той е 1,37 пъти по-висок спрямо предходната година.
Тези резултати са постигнати въпреки трайно
неблагоприятната демографска среда,
намаляващия контингент на завършващите
средно образование и неадекватната държавна
регулация, която дава високи квоти за прием в
държавните висши училища.
Освен това приемът е изцяло реализиран в
ограничителните условия на пандемията.
Допуска се, че увеличението на приетите в
програмите след средно образование донякъде
се дължи на ограниченията за пътуване, вкл.
обучение в чужбина. В тази насока БСУ проведе
масирана информационна кампания в интернет.
Приемът в направленията след средно образование се характеризира с някои особености:
 Най-търсени са: „Педагогика“ (26% от приетите), „Право“ (21%) , „Психология“ (15%).
 Интересът към останалите направления запазва устойчиви нива с леко нарастване.
 Единственото ПН „Информатика и компютърни науки“ осезаемо и трайно спада.
Спадът в ПН „Информатика е компютърни науки“ е обясним с това, че Община Бургас
прекрати програмата за финансиране на обучението по спец. „Софтуерно инженерство“,
но за да се избегнат критично ниски нива на прием, следва да се предприеме по-активна
информационна кампания, както и да се прецени нуждата от актуализиране на учебното
съдържание в съответствие с главоломното развитие на иновациите в IT сектора.
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ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ

Броят на студентите, записани в магистърски програми
е увеличен 1,58 пъти спрямо предходната година.







Приемът е по 22 програми в ОКС „магистър“, като нови са „Съдебни икономически
експертизи“ в ПН „Икономика“ в ЦИУН и „Техническа безопасност и противопожарна
техника“ в ПН „Електротехника, електроника и автоматика“ в ЦИТН.
Броят на приетите магистри е нараснал значително във всички професионални
направления с изключение на „Обществени комуникации и информационни науки“,
„Информатика и компютърни науки“ и „Комуникационна и компютърна техника“.
Най-голям е броят на записаните студенти в ПН „Педагогика“ – 32%, в ПН
„Администрация и управление“ – 22% и в ПН „Психология“ – 17%.
Водещи са специалностите „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – 29%,
„Здравен мениджмънт“ и „Психологично консултиране“ – по 10% от приетите.

При проучванията, проведени съобразно Системата за контрол на качеството, 83% от
анкетираните са посочили, че кандидатстват само в БСУ, като най-значимите мотиви да
предпочетат БСУ са изборът от специалности (54%) и близостта до местоживеене (42%).
БСУ достига до кандидатстудентите основно чрез
следните информационни
канали:
Доминира интернет с 39%, лични
впечатления - 33%, приятели 24% студенти на БСУ – 11%.
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ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

Броят на обучаваните студенти е увеличен значително –
1,22 пъти спрямо предходната година.
С най-бързо развитие е ЦХН, като за последните
5 години той почти е удвоил обема си. В ЦХН се
обучават почти половината (46%) от
студентите в БСУ. ЦХН обединява двете наймасови направления – „Педагогика“ с 28% и
„Психология“ – 16% от студентите в БСУ.
ЦИТН е втори по големина, но той е
единственият, който не нараства. ЦИТН
обединява 10% от студентите в БСУ в ПН
„Електротехника, електроника и автоматика“
и по 5% в направленията „Информатика и КН“ и
„Комуникационна и компютърна техника“.
В ЦЮН се обучават 18% от студентите. Той
нараства по-бавно в сравнение с 2020 г., но възстанови обема си от 2017 г. В структурата
на ЦЮН е третото най-предпочитано направление с регулираната специалност „Право“,
в която са 14% от студентите в БСУ.
ЦИУН обединява 16% от студентите, като от тях 11% са в ПН „Икономика“. През 2021 г.
ЦИУН за първи път нараства значително (1,36 пъти). ПН „Администрация и управление“,
което е в структурата на два центъра - ЦЮН и ЦИУН, е 9% от обучаваните в БСУ.
40% от студентите са в
магистърски програми,
като този дял ежегодно
нараства (35% през 2021 г,
32% през 2019, 30% през
2018 г. и 28% през 2017 г.).
70% са задочните студенти
в бакалавърските програми
(68% през 2020 г. и 59% през
2019 г.).
Ограниченията за пътуване се отразяват неблагоприятно върху приема на чуждестранни
студенти. Общият брой на чуждестранните студенти е 57, като 9 са новоприетите.
Чуждестранните студенти са основно от Русия, както и от Казахстан, Украйна, Молдова,
Беларус, Турция, Узбекистан, Афганистан, Филипините, Гвинея.
Докторантите са общо 20. През 2021 г. са зачислени 11 (при 4 през 2020 г.), като 6 от тях
са чуждестранни граждани и са в „Икономика и управление (индустрия)“. Отчислени с
право на защита се 9 докторанти. 23% от всички отчислени докторанти завършват.
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ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ
И ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ

БСУ подготвя специалисти със способности за бърза
професионална реализация, което се наблюдава от
Системата за контрол на качеството.
Данните се събират ежегодно
в периоди от 3 до 6 месеца и от 3 до 6 години
след дипломирането.
Данните, събрани през 2021 г., показват, че 3
години след завършването работещи са 94%
от випускниците.
72% от завършилите работят по
специалността си или в сходни сфери.
По центрове този дял варира от 70 до 74%.
Най-висок дял на отговорилите, че работят
напълно по специалността си са дали
завършилите ЦЮН – 58%, следвани от ЦХН и
ЦИТН - 45-46%.
За ЦИУН съществен е делът на отговорилите
уклончиво – 35% са преценили, че работят поскоро по специалността си и 35% са
категоричните, че са реализирани изцяло в
съответствие със завършената
квалификация.

В професионалното си развитие
31% от завършилите
са направили кариера, която
за 3 години е достигнала управленско ниво.
Кариера във висшата управленска
йерархия са постигнали
15% от възпитаниците на БСУ, като се
откроява ЦИТН – 26% от анкетираните са се
оценили като работещи на висока управленска
позиция.
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ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ
И ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ

Изградената обратна връзка
събира информация за мнението на завършилите
студенти за обучението в БСУ.

Като удовлетворени от
професионалното си развитие се оценяват
93% от възпитаниците на БСУ и няма
значими различия между различните
центрове.

Висока е оценката за практическата
приложимост на знанията, получени в БСУ –
92% посочват, че подготовката им е
адекватна на изискванията на практиката.
Но докато 74% от завършилите ЦХН са
отговорили, че знанията им са напълно
съобразени с практиката, този процент е
едва 33% сред завършилите в ЦИТН.
Тези данни дават ясен сигнал за посоката на
развитие на учебните програми и вероятно
кореспондират с нивата на прием в
съответните центрове.
Висока степен на удовлетворение от
обучението декларират анкетираните – 96%.
Прави впечатление по-ниският процент на
напълно удовлетворените в ЦИТН – 45%.
95% от възпитаниците на БСУ заявяват, че
биха препоръчали университета на свои
познати, като напълно убедени в това са 82%.
От това разпределение отново се отличава
ЦИТН – отговорилите напълно утвърдително
са 68%.
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ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ
Ежегодно се създават нови програми
за квалификационни курсове и краткосроч ни обучения,
а през 2021 г. противоепидемичните мерки ускориха използването на
технологии за дистанционно обучение в електронна среда.

Към ЦИТН се проведоха:
 Квалификационен курс "Учител по
математика и информатика" и са
издадени 97 свидетелства;
 Техническа безопасност;
Към ЦИУН се проведоха:
 курс за професионална
квалификация „Учител по
икономически дисциплини“ и са
издадени 15 свидетелства;
 курс за следдипломна квалификация
по „Здравен мениджмънт” и са
издадени 46 свидетелства;
 курс за професионална
квалификация
на застрахователни брокери по чл.
304 от Кодекса за застраховане.
Към ЦЮН се проведоха:
 Подготвителен курс за държавен
изпит по Публичнопровни науки
 Подготвителен курс за държавен
изпит по Наказателноправни науки
 Подготвителен курс за държавен
изпит по Гражданско правни науки.
Към ЦХН се проведе:
 Едногодишен курс по български език
за чужденци и са издадени 3
свидетелства .
Квалификационната дейност в ЦХН се
реализира чрез Департамента за
квалификация, преквалификация и
придобиване на професионалноквалификационни степени от
педагогическите специалисти.
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ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

Департаментът за квалификация,
преквалификация и придобиване на
професионално-квалификационни степени
от педагогическите специалист и към ЦХН разгръща мащабна дейност.

Проведени са:
Обучения за придобиване на
професионалноквалификационните степени:
 5 ПКС – с издадени 122 свидетелства;
 4 ПКС – с издадени 150 свидетелства;
 3 ПКС – с издадени 8 свидетелства.

Професионално педагогически
специализации (200 часа) по:
 Иновативни подходи и методи за
работа в образователната
институция – с 5 участници
 Иновативни подходи и методи за
работа в образователната
институция (ДГ и начално училище) – с
3 участници
 Въз основа на професионалнопедагогическата специализация на
всички им е присъдена III
професионално-квалификационна
степен.

Краткосрочни квалификационни курсове
(16, 24, 48 академични часа):
 Общо 367 курса са проведени.
 Курсовете са по 82 теми.
 Включени са общо 8161 курсисти, на
които са издадени сертификати.
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ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ И АКАДЕМИЧНА МОБИЛНОСТ

Кадровата политика на БСУ е да създава механизми,
които гарантират квалификацията, професионалното
равнище и развитието на академичния състав.
Основните задачи в кадровата политика са:
 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 2021 г. са обявени 1 конкурс за академичната длъжност „професор“ – по 3.8.
Икономика, 3 конкурса за „доцент“ , от които един по 3.5. Обществени комуникации и
информационни науки и два по 5.2. Електротехника, електроника и автоматика., както и
2 конкурса за „главен асистент“ „доцент“ - по Административно право и процес и по
Международно право и международни отношения, които приключиха успешно, и един
конкурс за главен асистент по 1.2. Педагогика и по 3.8. Икономика. 5 конкурса са
приключили успешно, а процедурите по останалите са с течащи срокове.
БСУ напълно отговаря на изискванията на ЗВО за обезпечаване на лекционните курсове и
на хорариума с преподаватели на основен трудов договор.
Средно 91,3% от лекционните курсове в ОКС „Бакалавър“ и 83,8% от дисциплините в ОКС
„Магистър“ се осигуряват от преподаватели на основен трудов договор в БСУ.
Осигуряване на обучението с преподаватели на ОТД (% от лекционните курсове)
ПН Специлност
1.2.
1.2.
3.2.
3.2.
3.2.
3.5.
3.5.
3.6.
3.7.
3.7.
3.7.
3.7.
3.8.
3.8.
3.8.
3.8.
3.8.
4.6.
4.6.
4.6.
5.2.
5.2.
5.2.
5.2.
5.3.
5.3.

ОКС "бакалавър" ОКС "магистър"

Предучилищна и начална училищна педагогика
Начална училищна педагогика с чужд език
Психология
Детска и юношеска психология
Психологично консултиране
Журналистика и връзки с обществеността
Публични комуникации и социална психология
Право
Бизнес администрация
Управление на човешките ресурси и организационна психология
Администрация и управление на системата на националната сигурност
Митническо разузнаване и разследване
Финанси
Счетоводство и контрол
Маркетинг
Международни икономически отношения
Икономика и маркетинг на туризма
Софтуерно инженерство
Изкуствен интелект и роботика
Бизнес информационни технологии
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Системно инженерство в индустрията и туризма
Инженеринг и експлоатация на енергийни системи
Съдебни инженерно-технически експертизи и ТБ
Компютърни системи и технологии
Интегрирани компютърни системи и комплекси
средно за БСУ
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70.4

90.9
80.4

91.4
82.4
80.6
94.3

94.1

94.1
91.2
93.9
88.2
93.9
92.3

82.4
94.6
88.9
89.0
70.0
70.0
88.9
82.4
80.0
88.9
89.3
85.7
81.8

91.4
91.4
81.8
88.9
100.0
80.0
91.3

83.8

ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ И АКАДЕМИЧНА МОБИЛНОСТ
За да мотивира научното израстване
на академичния състав, БСУ е приел
стимулиращи механизми и механизми за контрол.



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.

Университетът поддържа устойчива оптимална структура на преподавателския състав,
в която хабилитираните преподаватели са 86%, а делът на преподавателите с научна
степен „доктор“ са 92%, а тези с „доктор на науките“ са 5%.

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.
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НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ
Основна цел:
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.
Приоритети:


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
научноизследователска
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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НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
НАУЧНА ПРОДУКЦИЯ

През 2021 г. преподавателите на БСУ
са разработили и представили:
 24 монографии и студии,
 33 статии в наши и в чужди периодични издания и сборници,
 41 доклада на национални и на международни форуми,
 15 учебника и учебни помагала,
 26 научноизследователски проекта.
Броят на публикациите в SCOPUS е нараснал
2,16 пъти в сравнение с 2020 г., като
активността е основно в ЦИТН и в по-ниска
степен в ЦИУН.
В структурата на научната продукция
е нараснал делът на издадените монографии и
студии и на учебниците и учебните помагала.
Намалял е както делът, така и приносът на
един преподавател в обема на статиите и на
участията в проекти.

Общата публикационна активност, измерена на един преподавател, се запазва на същото
ниво. Но има ясно изразена диспропорция в обема на научната продукция в различните
основни звена в БСУ.
Научна продукция на един преподавател по жанрове
Публикации

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Монографии

0.09

0.19

0.04

0.15

0.30

Студии

0.18

0.21

0.16

0.18

0.12

Статии

0.89

1.37

0.99

0.66

0.58

Учебници

0.24

0.22

0.23

0.15

0.26

Доклади

0.70

1.38

0.64

0.74

0.80

Проекти

0.52

0.70

0.54

0.60

0.46

Център
ЦЮН
ЦИУН
ЦХН
ЦИТН
БСУ

Научна продукция на един преподавател по основни звена
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2.0
2.3
1.2
1.0
1.9
3.9
3.2
2.3
2.0
3.2
1.9
1.6
4.7
7.0
4.4
11.6
2.59
4.07
2.59
2.49

14

2021 г.
0.7
3.7
0.6
5.6
2.44

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

БСУ включва научния си потенциал
в изследователското и в иновационното пространство
чрез участие в международни
и в национални научни програми и проекти.
През 2021 г. БСУ спечели 8 нови проекта по международни и национални програми.

Програма

Координатор

Ръководител
от БСУ

Research and Innovation Action under Horizon
2020, topic BG-11-2020 Towards a productive,
healthy, resilient, sustainable and highly-valued
Black Sea

Institutul National De
Cercetare-dezvoltare Pentru
Geologie Si Geoecologie
Marina-Geoecomar, Румъния

проф. д-р
Милен
Балтов

Икономическото образование в
България 2030

ОП „Наука и образование за интелигентен
растеж“, съфинансирана от ЕС чрез
Европейските структурни и инвестиционни
фондове

Университет за
национално и световно
стопанство (УНСС)

проф. д-р
Милен
Балтов

BLACK SEA CRUISE

EC - BSEC PERMIS

Sustainable small-scale cruising/ yachting
Устойчиво развитие в малки мащаби за
круизите и яхтите в Черно море

Action “Support to the Implementation of the
Eastern Partnership Multilateral Dimension and
the Implementation of the Northern Dimension
and the Black Sea Synergy”

International Centre for Black
Sea Studies (ICBSS), Атина,
Гърция

проф. д-р
Милен
Балтов

Повишаване качеството на
професионалното обучение чрез
примери за технологията за изкуствен
интелект, приложени в различни
области

„Еразъм+“ КД 2 „Партньорства за
сътрудничество между организации и
институции”,

БСУ

доц. д-р В.
Жечева

Еразъм+ КД 2, „Партньорства за
Насърчаване на иновациите чрез
сътрудничество между организации и
подхода Водено от общностите местно
институции“, сектор „Висше образование“
развитие (ВОМР)
(KA220-HED)

Technological University of
the Shannon, Лимерик,
Ирландия

Проф. д-р
М.Балтов

Образователен университетски портал
„Еразъм+“ КД 2 «Сътрудничество за
за подобряване на възможностите за
иновации и обмен на добри практики", KA226
иновативно електронно обучение,
-"Партньорства за цифрова подготвеност
осигуряването на устойчивост и
на образованието"
създаването на добри практики

Университет Luiss Libera,
гр. Рим, Италия

доц. д-р М.
Желева

Разработване на въвеждащ курс по
компютърно програмиране чрез
иновативни онлайн модули (RECOM)

„Еразъм+“ КД 2 „ Сътрудничество за
иновации и обмен на добри практики", KA226
-"Партньорства за цифрова подготвеност
на образованието"

Yildiz Technical University,
Истанбул, Турция

доц. д-р В.
Жечева

е-менторинг: нови квалификации за
продължаваща образование и обучение
(еMentEdu)

„Еразъм+“ КД 2 „Партньорства за
сътрудничество между организации и
институции”,
сектор "Професионално образование и
обучение" KA220-VET

Rezeknes Tehnologiju
Akademija, Резекне, Латвия

доц. д-р В.
Жечева

Наименование на проекта
Developing Optimal and Open Research
Support for the Black Sea
Развитие на оптимална и отворена
подкрепа на изследванията в Черно море
(DOORS)
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НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

През годината екипи от БСУ са работили
още по 12 международни проекта:
ИМЕ НА ПРОЕКТА

ВИД НА ПРОЕКТА

Digital skilled Teachers Acting for Higher and Inclusive
Education“(TEACHERS AHEAD)
Kazak Universities to Foster Quality Assurance
Processes in Technology Enhanced Learning (KUTEL)
Симулационна среда за обучение по информационна
сигурност (MISSILE)

Програма „Еразъм+“, КД 2, Стратегически
партньорства
Програма „Еразъм+“, КД 2, Стратегически
партньорства
Програма „Еразъм+“, КД 2 Стратегически
партньорства, Образование за възрастни

Мобилност по програма “Еразъм +“

Програма Еразъм +

Διάλογος– диалог по пост-тру: програми и
инструменти за информация и идентифициране
на вярвания
Развитие и въвеждане на комуникационни
компетенции за подобряване на мерите на бизнес
менторите
Цифрово представяне и опазване на
нематериалното културно наследство (DigiCult)

ПАРТНЬОРИ

СРОК
2018/
2021
2018/
2021
2019/
2021
2020/
2021

Albe
БСУ
БСУ
Партньори по
Еразъм

Програма „Еразъм+“, КД 2, -„Стратегически
партньорства “

2019/
2021

Asociatia Small
Academy

„Еразъм+“ КД 2 -„Стратегически партньорства

2019/
2021

Rezeke University
Latvia

„Еразъм+“ КД2 „Стратегически партньорства“,
"Професионално образование и обучение"
Програма „Еразъм+“, КД 2, Стратегически
партньорства „Младеж“
„Еразъм+“ КД2 „Стратегически партньорства“,
"Професионално образование и обучение"
„Еразъм+“ КД2 -„Стратегически партньорства в
сферата на Висшето образование“

2019/
2021
2019/
2021
2021/
2022
2021/
2022

Greening the EntreComp Framework to Reconcile
Economic Development and Environmental Security
(Green-4-Future)

„Еразъм+“ КД2- „Стратегически партньорства“,
"Професионално образование и обучение"

2020/
2022

Inspire students entrepreneurial thinking to drive
discovery, creativity and innovation

„Еразъм+“ КД2- „Стратегически партньорства
в сферата на Висшето образование“

Girls Technology Coding (GITEC)
Europe ritual cuisine – digital presentation and
preservation (Eurica)
Developing Flipped Methods for Teaching

БСУ
LHYRIO, Италия
БСУ
Karoli Gaspar
University, Унгария
Universität
Paderborn, Германия
Warsaw University of
Life Sciences SGGW , Полша

През 2021 г. БСУ работи и по 6 национални проекта:
ИМЕ НА ПРОЕКТА

ВИД НА ПРОЕКТА

СРОК

РЪКОВОДИТЕЛ

Финансиране на изследване във връзка с участие в
акция на програма КОСТ

МОН, Фонд „Научни изследвания“

2019/
2020

Доц. д-р Пенка
Георгиева

Повишаване квалификацията на педагогическите
специалисти и обучение на образователни
медиатори в 15 училища и детски градини”

„Повишаване на капацитета на педагогическите
2021/202 Социална фондация
специалисти за работа в мултикултурна среда“
2
„Инди-Рома 97”
ОПНОИР 2014-2020 г.

Изследване на регионални иновационни индекси във
МОН, Фонд „Научни изследвания”
връзка с ИСИС
ОБМЕН- ОБщината Място за Етно Новаторство

Студентски практики – фаза 2
Българският език в социалните медии

проф. д-р Милен
Балтов
Фондация
„Повишаване на капацитета на педагогическите
2021/202 Национален алианс
специалисти за работа в мултикултурна среда“
2
за работа с
ОПНОИР 2014-2020 г.
доброволци
2020ОП“НОИР“ 2014-2020
МОН и 47 ВУ
2023
МОН, Фонд „Научни изследвания”
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2018/
2021

2017/
2021

доц. д-р Диана
Попова

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

Чрез университетския фонд „Научни изследвания“
БСУ е финансирал 8 проекта на екипи от БСУ.
ИМЕ НА ПРОЕКТА

ЦЕНТЪР

Създаване на многостъпков подход за
осъществяване на процеса на синтез

Център по информатика и технически науки

2020

проф. д-р Радостин
Долчинков

Подготовка за регистрация на полезен модел за
трансформиране на енергия от вибрации от
морски и транспортни източници от
университетски старт-ап

Център по икономически и управленски науки

2021

проф. д-р Милен
Балтов

Иновативни приложения на ВЕИ в морския
туризъм

Център по информатика и технически науки

2020

проф. д-р Радостин
Долчинков

Съвременни технологии за опресняване на морска
вода

Център по информатика и технически науки

2020

доц. д-р Камен
Сейменлийски

Data science в образователното пространство за
„синя“ кариера

Център по информатика и технически науки

2020

проф. д-р Даниела
Орозова

Организация на морски превози

Център по информатика и технически науки

2020

доц. д-р Николина
Драгнева

Център по информатика и технически науки

2021

ас. д-р Гинко
Георгиев

Център по информатика и технически науки

2019

проф. д-р Радостин
Долчинков

Изследване на апарати, предотвратяващи
възникване на електрическа дъга в морски и
сградни енергийни системи
Проектиране и изработка на модел на
ветрогенератор с малка и средна мощност

СРОК
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РЪКОВОДИТЕЛ

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
НАУЧНИ ФОРУМИ

С организираните научни форуми БСУ създава възможности за
разпространение на резултатите от научноизследователската дейност и
за утвърждаването на БСУ като значимо научно средище.
Проведе се международна научна
конференция на тема "Съвременни
управленски практики XI Интелигентната специализация в
десетилетието на свързаността и
автоматизацията", организирана от
Центъра по икономически и управленски
науки. В работата на най-големия научен
форум за годината в БСУ участваха над 90
академични преподаватели от 15 висши
училища и бизнес организации от България,
както и водещи изследователи и експерти от Полша, Естония, Великобритания, Турция,
Черна Гора, Румъния, Чехия, Португалия, Малайзия (онлайн), Испания (онлайн), Ирландия
(онлайн) и Руска федерация (онлайн). Конференцията беше открита от зам.-ректора на
БСУ проф. д-р Милен Балтов. Поздравления към участниците поднесоха проф. д.п.н. Галя
Христозова, ректор на БСУ, и проф. д.н. Мария Нейкова, областен управител на Област
Бургас. Пленарни докладчици на конференцията бяха д-р по икономика Антоанета Барес,
изпълнителен директор на Национална компания „Индустриални зони“ и доц. д-р КатриЛиис Лепик от Естония, председател на акцията по КОСТ на ЕС „Мултидисциплинарни
иновации за обществени промени“. Конференцията бе посветена на 30-годишнината от
създаването на БСУ.
Проведе заключителната среща по проект „Immersive learning in information security
(MISSILE)“, по програма Еразъм+, КД 2, направление „Обучение за възрастни“. Водеща
организация е БСУ с партньори от Австрия, Турция, Кипър и Румъния. Проектът MISSILE бе
с продължителност 21 месеца и е фокусиран върху информационната сигурност, заплахи и
съответни мерки за противодействие. Неговата цел е да се повиши осведомеността и
знанията на държавните и общинските служители по отношение на информационната
сигурност. Ръководителят на проекта доц. д-р Веселина Жечева представи основните
резултати от проекта: платформа и учебни ресурси за електронно обучение, свързани с
тематиката на информационната сигурност, социалния инженеринг, вижданията и
разбиранията на потребителите относно чувствителните данни и информационната
сигурност, както и избор и прилагане на подходящо избрани политики на сигурност,
механизми и мерки за противодействие. Бяха представени и резултатите от
извършената валоризация на разработената концепция и нейната реализация чрез
провеждане на пилотиране с избрана целева група потребители. На събитието
присъстваха представители от Община Бургас и Областна администрация – Бургас.
Ректорът на БСУ проф. д.п.н. Галя Христозова връчи сертификатите на успешно
преминалите курса на обучение служители.
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НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
НАУЧНИ ФОРУМИ
Проведе събитие за разпространение на резултатите по проект „Преподаватели с
дигитални умения за качествено и приобщаващо образование / Digital Skilled Teachers Acting
for Higher and Inclusive Education (TEACHERS AHEAD )“ по програма „Еразъм+“ 2
„Сътрудничество за иновации и обмяна на добри практики – стратегически
партньорства в областта на училищното образование”. Проектът бе с
продължителност 36 месеца и
включваше 10 партньори - училища,
образователни институции и
университети от Италия,
Великобритания, Франция, България и
Испания. Целта на събитието бе
участниците да се запознаят с
дейностите и постиженията по
проекта, както и да се включат в
еднодневното обучение по темата
„Приложение на метода „Обърната
класна стая (flipped class)“ чрез
използване на дигитални ресурси и
интерактивни приложения за учене“,
организирано от българските партньори по проекта БСУ и ПГРЕ „Георги С. Раковски“, гр.
Бургас. В обучението присъствено се включиха повече от 120 учители, директори на
училища и служители, работещи в сферата на образованието от Бургас, Ямбол, Сливен,
Айтос, Поморие, Карнобат и др.
Бургаският свободен университет и Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас,
заедно с Министерството на образованието и науката бяха домакини на инициирания от
МОН уебинар на тема „Рамковата програма на ЕС Хоризонт Европа - възможности за
българската научна общност“. Уебинарът бе открит от зам.-министъра на
образованието и науката г-жа Карина Ангелиева и от ректорите на двата бургаски
университета проф. д.п.н. Галя Христозова и проф. Магдалена Миткова. Зам.-министър
Ангелиева представи основните направления на Рамковата програма, а г-жа Карова, проф.
Савов и проф. Сотиров- конкретни аспекти и добри практики. Зам.-ректорът на БСУ проф.
д-р Милен Балтов представи инструментите на Европейския иновационен съвет във
връзка с възможностите за комерсиализиране на резултатите от изследванията.

На 17.09.2021 г. година БСУ тържествено отбеляза 30 –годишнината от своето
създаване. Кулминацията на празника бе кръгла маса под надслов „Новите десетилетия
след столетието на свободните университети“. На събитието присъстваха ректори и
основатели на първите недържавни висши училища в България, проф. д-р Николай Денчев,
ръководител катедра „Социално предприемачество“ и д-р Абел Диаз от Свободния
университет на Брюксел, областният управител и декан на ЦЮН проф. д.н. Мария
Нейкова, зам.-кметът на Община Бургас Йорданка Ананиева, членовете на
Настоятелството на БСУ, както и цялото академично ръководство на Бургаския свободен
университет. С приветствия онлайн се включиха и ректорът на университет
УНИМИНУТО, Колумбия и зам.-ректорът по международната дейност на Свободния
университет на Брюксел.
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НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
НАУЧНИ ФОРУМИ
Проведе се и кръгла маса на тема „Синя
устойчивост за круизи и яхти в
Бургас“, която се организира по
проекта „Устойчиво развитие в малки
мащаби за круизите и яхтите в Черно
море“ на Международния център за
изследвания в Черно море от Атина.
Присъстваха: проф. д-р Николай
Денчев, ръководител катедра
„Социално предприемачество“ от
Свободния университет на Брюксел,
д-р Абел Диаз, изследовател от
Свободния университет на Брюксел,
Диан Димов, изп.директор на Пристанище Бургас, проф. д.н. Мария Нейкова, обл.
управител и декан на ЦЮН, Иво Барзов, ръководител на отдел Маркетинг, летище Бургас,
Стойчо Димов, ръководител Маркетинг Пристанище Бургас, Александър Илиев, Българска
морска администрация, Бургас, представители на Индустриален и логистичен парк,
Бургас, на Общински съвет, Бургас и др. В онлайн връзка от Атина се включиха
координаторите по проекта.
Проведе се кръгла маса в рамките на инициативата „Мултидисциплинарни иновации за
обществени промени“ на програма КОСТ на ЕС. Темата на регионалното събитие и
работна група 4 на акцията беше „Иновациите в четириъгълника образование-бизнесвласт-общество на крайбрежните региони“. Присъстваха и активно се включиха в
работата представители на Общинския съвет в Бургас, Областна администрация Бургас,
най-големите работодатели Лукойл Нефтохим - Бургас и Пристанище Бургас,
нестопански организации, УНСС, Американския университет в България, Университета
„Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, БСУ, Професионалната търговска гимназия,
Профилираната английска езикова гимназия, множество студенти и общественици.
Проф. д-р Габалдон от Университета на Валенсия и зам.-ректорът на БСУ проф. д-р Милен
Балтов, като ръководители на работната група откриха дискусията. Координаторът на
платформата Импакт.бг Ева Ван Менцел представи инициативата за социално
предприемачество стартирана от Кралство Белгия с проф. Николай Денчев в основата й,
опита в други държави и вече присъединените към нея след старта й през м. септември.
БСУ организира Седмицата на програма
Еразъм+ (01-04.06.2021 г.). Научният форум
се проведе под знака на 30-годишнината
от създаването на БСУ и бе част от
програмата, посветена на празника.
Участваха 26 преподаватели и
представители на административни
отдели и международни служби от 16
университета от Европа, между които
университети от Полша, Португалия,
Румъния, Турция, Словения, Чехия.
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НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
СТУДЕНТИТЕ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ
БСУ създава организационни форми за открояване
и изява на добрите студенти и за насочване на тяхното развитие.
БСУ бе съорганизатор на Хакатон InnoAirChallenge: Making urban mobility smarter, проведен
онлайн в рамките на Европейската зелена седмица. Участниците търсиха смели
технологични решения, които да
очертаят визията на бъдещо
поколение транспортни услуги и
свързаност, работещи за почист въздух. Екипът KiNation на
студентите от специалност
„Софтуерно инженерство“, 3
курс - Георги Каравасилев, Мария
Даскалова, Калина Христова и
Николай Цонев, взеха
специалната награда на Хакатон
InnoAirChallenge: Making urban
mobility smarte.
Отборът на БСУ беше отличен за проекта, свързан с изграждане на външно устройство
на автобусните спирки за пречистване на въздуха и мониторинг на замърсителите. Проф.
д-р Милен Балтов, зам.-ректор НИД и МС, и проф. д-р Даниела Орозова от Центъра по
информатика и технически науки бяха членове на журито, оценило общо 24 проекта.
За 22-ри пореден път в БСУ се проведе Конференцията „Студентско научно творчество“.
За втори път форумът се проведе под формата на уебинар със значим брой участници
докторанти.
Проведоха се майсторски
класове засягащи теми от IT
технологиите.
„XXXIII Републиканска
студентска олимпиада по
програмиране“ се проведе на
08.05.2021 г. Общо 6 студенти
от БСУ взеха участие в
олимпиадата.
В БСУ се проведе онлайн
годишното издание на ученическото състезание по програмиране CODE@BURGAS 2021.
Над 80 студенти от всички центрове се включиха в глобалната инициатива на
Европейската комисия „Дни на Еразъм“ (#ErasmusDays).
4 докторанти и 1 студент от ЦИУН са част от научния колектив на проект "Регионално
индексиране на иновационната активност в отраслите на икономиката“ по Фонд «НИ».
Проведе се конкурсът за есе сред студентите от Центъра по юридически науки, посветен
на темата за Конституцията.
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НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
БСУ осигурява финансови и организационни възможности
за публикуване и популяризиране на научната продукция на
преподавателите и студентите.

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, списание „Съвременна
хуманитаристика” на Центъра по
хуманитарни науки и електронно списание
„Компютърни науки и комуникации” на
Центъра по информатика и технически
науки.
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МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

Основна цел:
Да приобщава основните си дейности към
европейските ценнос ти и стандарти, като се интегрира с други
академични институции за обмен на опит и съвместни проекти.

БСУ има сключени 65 преки договора
за международно сътрудничество.
През 2021 г. БСУ сключи нов договор
за сътрудничество с Педагогическия
университет на Краков, гр. Краков,
Полша.
Беше подновен договора с
Институт “Камойнш-София“.

През 2021 г. БСУ сключи 7 нови двустранни споразумения по програма „Еразъм+“ за
мобилност на студенти и преподаватели с:
 Университет „1-ви декември 1918", гр. Алба Юлия, Румъния
 Университет „Св. Климент Охридски“, гр. Битоля, Република Северна Македония
 Университет за приложни науки, гр. Ломжа, Полша
 Технологичен университет, гр. Бялисток, Полша
 Юридически колеж , гр. Рига, Латвия
 Университет „Малтепе“, гр. Истанбул, Турция
 Технически университет, гр. Кошалин, Полша

През 2021 г. бяха подновени
двустранните споразумения за
мобилност на студенти и
преподаватели с много от
традиционните партньори на БСУ по
програма „Еразъм+,“ за новия
програмен период 2021-2027 г. , като
бяха включени и нови области на
знание.
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Процесите на международна мобилност
се реализират чрез съвместни проекти за включване
на студентите от БСУ в международни обучителни програми.
През 2021 г. БСУ изпрати 4 студенти в
3 университета за студентска
мобилност с цел обучение в Програмни
държави по Програма „ЕРАЗЪМ+“:
университет „Халич“, гр. Истанбул,
Турция; университет „Арел“, гр.
Истанбул, Турция; Университет по
приложни науки, гр. Цвикау, Германия
и 1 студент на студентска
мобилност с цел практика в гр.
Анталия, Турция.
2 студенти от Словакия – от
университет „Св. Св. Кирил и
Методий“, Търнава и Университета
на Търнава осъществиха мобилност с цел обучение в БСУ през летния
семестър на академичната 2020/2021 г.
По Програма „ЕРАЗЪМ+“, преподавателска мобилност с цел преподаване в Програмни
държави, 8 преподаватели от БСУ
изнесоха лекции в : Университет
„Малтепе“, гр. Истанбул, Турция,
Университет Халич, Истанбул, Турция,
Университет на Търнава, Словакия,
Университет „1-ви декември 1918", гр.
Алба Юлия, Румъния, Университет
„Нова де Лисабон“, гр. Лисабон,
Португалия.
През летния семестър на
академичната 2020/2021 г. лекции в
БСУ изнесоха 3 преподаватели от
Университет „1-ви декември 1918", гр.
Алба Юлия и Университета на
Крайова, Румъния.
По програма „ЕРАЗЪМ+“, мобилност с цел обучение, общо 12 служители от университети
в Програмни държави се обучаваха в БСУ - 2 служители от Педагогическия университет, гр.
Краков, Полша, 3 служители от Университет „1-ви декември 1918", гр. Алба Юлия,
Румъния, 4 служители от Университета на Яш, Румъния, 2 служители от университет
„Арел“ и 1 служител от университет „Халич“, Истанбул, Турция. Общо 5 служители от
БСУ реализираха мобилности с цел обучение в университети-партньори в Полша и Гърция.
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МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Като част от глобалната
инициатива на Европейската
комисия „Дни на Еразъм“ (
#ErasmusDays ), в БСУ се проведе
информационна среща относно
възможностите, които
предоставя програма „Еразъм+“.
Мотото на проявата в БСУ бе
“Blue Erasmus+ for the Coastal Areas”
и представи възможностите за
осъществяване на мобилност на
студенти и преподаватели в
чужбина за академичната
2021/2022 г., както и проектите
по програма „Еразъм+“, по които
работи БСУ.
Студенти от БСУ споделиха своя опит и впечатления от обучението си в партньорските
университети на БСУ, както и от реализираните практики по програмата.
БСУ бе домакин на традиционната седмица на програма „Еразъм+“ (Erasmus + Teaching and
Training Week, Celebrating BFU‘s 30-th Anniversary), която се проведе под знака на 30годишнината от създаването на Бургаския свободен университет и бе част от
програмата, посветена на празника. В Еразъм+ седмицата взеха участие 7 гостпреподаватели и 19 служители от
Полша, Турция, Португалия, Румъния,
Словения и Чехия.
Гост-лектори през 2021г. в БСУ бяха:















Проф. д-р Войчех Корнета –
Държавен университет за приложни
науки, гр. Ломжа, Полша
Доц. д-р Алев Дилек Айдън –
университет „Халич“, гр. Истанбул,
Турция
Доц. д-р Андреа Мунтеан университет „1-ви декември 1918",
гр. Алба Юлия, Румъния
Доц. д-р Силвия Майкан университет „1-ви декември 1918",
гр. Алба Юлия, Румъния
Ст. ас. д-р Мария Албу - университет
„1-ви декември 1918", гр. Алба Юлия, Румъния
Гл. ас. д-р Джерем Кубукчу - университет „Малтепе“, гр. Истанбул, Турция
Д-р Артур Чех - Варшавски университет по мениджмънт, Полша
Д-р Мадалина Войкан – Университет на Крайова, Румъния
Д-р Павел Скорут – Педагогически университет, гр. Краков, Полша
Д-р Барбара Вегларц - Педагогически университет, гр. Краков, Полша
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През 2021 г.БСУ спечели и стартира участието си в 6 нови международни
проекта, в 1 от които БСУ е водеща координираща организация.












„Повишаване на качеството на професионалното обучение чрез примери за технологията
на изкуствения интелект в различни области (EU2AI), Програма: „Еразъм+“ КД 2
„Партньорства за сътрудничество между организации и институции“, сектор KA220-VET –
„Партньорства за сътрудничество в професионалното образование и обучение“, Период на
проекта: 2021-2023 г.
„Устойчиво развитие в малки мащаби за круизите и яхтите в Черно море(BLACK SEA
CRUISE) ”, Период на проекта: 2021-2022 г. Проектът е съфинансиран от Европейската
комисия по договор за безвъзмездна помощ ENI/2020/421-957 и координиран от ПМС на ЧИС
в рамките на дейността „Подкрепа за изпълнението на Източното сътрудничество,
Многостранното измерение, Северното измерение и Черноморската синергия”.
„Образователен университетски портал за подобряване на възможностите за
иновативно електронно обучение, осигуряването на устойчивост и създаването на добри
практики (EDU-GATE); Програма: „Еразъм+“ КД 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на
добри практики", KA226 "Партньорства за цифрова подготвеност на образованието",
Период на
проекта: 20212023 г.
Насърчаване на
иновациите чрез
подхода „Водено
от общностите
местно развитие“
(ComEnt);
Програма:
„Еразъм+“ КД 2
„Партньорства за
сътрудничество
между
организации и
институции“,
сектор „Висше
образование“
(KA220-HED),
Период на
проекта: 2021-2023 г.
Разработване на въвеждащ курс по компютърно програмиране чрез иновативни онлайн
модули (RECOM) ); Програма: „Еразъм+“ КД 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на
добри практики", KA226 "Партньорства за цифрова подготвеност на образованието",
Период на проекта: 2021-2023 г.
Е-менторство: нова квалификация за продължаващо образование и обучение (eMentEdu);
Програма: „Еразъм+“ КД 2 „Партньорства за сътрудничество между организации и
институции“, сектор KA220-VET – „Партньорства за сътрудничество в професионалното
образование и обучение“, Период на проекта: 2021-2023 г.
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По международни проекти през 2021 г. партньори на БСУ са:
Университет по приложни науки Йоанеум, Австрия
Berufsförderungsinstitut Burgenland, гр. Оберварт, Австрия
Kulturverein "Blaues Fenster", гр. Вагрейн, Австрия
UET Centre Албания
Свободен университет на Брюксел, Белгия
European Global Ocean Observing System – EuroGOOS AISBL, Брюксел, Белгия
Board of European Students of Technology, Брюксел, Белгия
GT-ARC GEMEINNUTZIGE GMBH, гр. Берлин, Германия
Университет „Paderborn“ , гр. Падерборн, Германия
Brockmann Consult GmbH (BC), Хамбург, Германия
Helmholtz Zentrum Geesthacht Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH, Геещахт,
Германия
GIS and RS Consulting Center "GeoGraphic" , Тбилиси, Грузия
Държавна морска академия, Батуми, Грузия
CLIMAZUL E.E, Атина, Гърция
Университет на Тесалия, гр. Тесалия, Гърция
Hellenic Open University, гр. Патра, Гърция
DIMITRA EKPAIDITIKI SIMVILITIKI AE, гр. Лариса, Гърция
Kantor Management Consultants S.A. (KANTOR), Атина, Гърция
Hellenic Centre for Marine Research (HCMR), Анависос, Гърция
DIMOS LARISEON, гр. Лариса, Гърция
ETHNIKO KENTRO KOINONIKON EREVNON, гр. Атина, Гърция
Международен център за черноморски изследвания (ICBSS), Атина, Гърция
Университет на Македония, гр. Солун, Гърция
Университет на Пелопонес, гр. Триполи, Гърция
Association of Information Technology Companies of Northern Greece (SEPVE), Гърция.
Computer Technology Institute and Press "Diophantus, Гърция
ARISTOTELEIES KATARTISEIS AKSIOLOGISEIS PISTOPOIHSEIS ANONIMI ETAIRIA, гр. Солун, Гърция
ATHINA-Erevnitiko Kentro Kainotomias Stis Technologies Tis Pliroforias, Ton Epikoinonion Kai Tis
Gnosis (ATHENA), Маруси, Гърция
Университет на Талин, Естония
Spectrum Research Centre CLG, гр. Балиджеймсдъф, Ирландия
University College Cork - National University of Ireland, Cork (UCC), Корк, Ирландия
Alcántara Group, Кордоба, Испания
ECOSISTEMAS VIRTUALES Y MODULARES SL, гр. Санта Круз де Тенерифе, Испания
Политехнически университет на Каталуния, Барселона, Испания
Consorcio para el Diseno, Construccion, Equipamiento y Explotacion del Sistema De Observacion
Costero de las Illes Balears (SOCIB), Палма, Испания
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, гр. Мадрид, Испания
E-Science European Infrastructure For Biodiversity And Ecosystem Research - LifeWatch ERIC
(LIFEWATCH), Севиля, Испания
Ecosistemas Virtuales Y Modulares Sl, Санта Крус де Тенерифе, Испания
Università degli Studi Guglielmo Marconi, гр. Рим, Италия
Институт “Albe Steiner” Торино, Италия
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Асоциация ACMOS, Торино, Италия
IPSIA A. PACINOTTI, Понтедера, Италия
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Рим, Италия
European Multidisciplinary Seafloor and water-column Observatory European Research
Infrastructure Consortium (EMSO ERIC), Рим, Италия
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISMAR), Рим, Италия
Instituto GIULIO, гр. Торино, Италия
SPEHA FRESIA SC, гр. Рим, Италия
Associazione Canto Di Eea, гр. Сан Феличе Чирчео, Италия
UNIVERSITA TELEMATICA PEGASO, гр. Неапол, Италия
Universita Degli Studi di Palermo, Италия
Университет Luiss Libera, гр. Рим, Италия
Universita Telematica Internazional E-Uninettuno, Рим, Италия
A.RE.S. scarl, гр. Кампобасо, Италия
LINFA DIGITAL ООД, гр. Рим, Италия
SYMPLEXIS ООД, гр. Атина,Гърция
Tiber Umbria Comett Education Programme, гр. Перуджа, Италия
Ecoistituto del Friuli Venezia Giulia, Удине, Италия
European Training and Research Association for a Cooperation Key to Business, гр. Терачина,
Италия
Министерство на образованието и науката на Република Казахстан
Кокшетауски държавен университет „Ш. Уалиханов“, гр. Кокшетау, Казахстан
Международен университет по информационни технологии, Казахстан
Жезказгански университет „А. Байконуров“, Жезказган, Казахстан
Международен научно-технически институт, гр. Алмати, Казахстан
Каспийски държавен университет по технология и техника "Ш.Есенов", гр. Актау,
Казахстан
Хуманитарно-технически университет на Актау, гр. Актау, Казахстан
Търговско-промишлена палата, Лимасол, Кипър
Centre For The Advancement Of Research And Development In Educational Technology Ltd (Cardet),
гр. Лефкозия, Кипър
CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD, гр. Никозия, Кипър
Академия по технологии, гр. Резекне, Латвия
Технически университет, гр. Рига, Латвия
Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, гр. Рига, Латвия
LATVIJAS KULTURAS AKADEMIJAS AGENTURA LATVIJAS KULTURAS AKADEMIJAS LATVIJAS KULTURAS
KOLEDZA, гр. Рига, Латвия
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC), гр. Озолниеки, Латвия
Utenos kolegija, гр. Утена, Литва
Center for Knowledge Management, Република Северна Македония
Universitatea de Stat din Tiraspol, Кишинев, Молдова
Stichting Deltares (DLT), Делфт, Нидерландия
Michael Rea Media, Стърлинг, Обединеното кралство
Университет Лийдс-Бекет, Обединеното кралство
Университет на Стърлинг, Стърлинг, Обединеното кралство
Manchester Metropolitan University, гр. Манчестър, Обединеното кралство
BUCKINGHAMSHIRE NEW UNIVERSITY, гр. Хай Уикъмб, Обединеното кралство
Keele University, гр. Киел, Обединеното кралство
National Oceanography Centre (NOC), Саутхамптън, Обединеното кралство
Plymouth Marine Laboratory Limited (PML), Плимут, Обединеното кралство
Варшавски университет по мениджмънт, гр. Варшава, Полша
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SZKOLA GLOWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO, гр. Варшава, Полша
Технологичен университет, гр. Беласток, Полша
Instituto de Soldadura e Qualidade, гр. Порто Салво, Португалия
Universidade Portucalense Infante D. Henrique-Cooperativa de Ensino Superior, C.R.L., гр. Порто,
Португалия
Община Лусада, Португалия
Университет в Крайова, гр. Крайова, Румъния
Universitatea din Pitesti, гр. Питещ, Румъния
Horizon Lab (Italy) Asociatia Young Initiative, Румъния
S.C. PREDICT CSD CONSULTING S.R.L., гр. Арад, Румъния
Технически колеж „Йоан Стефанеску“, гр. Яш, Румъния
ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA, гр. Букурещ, Румъния
ORGANIZATIA NEGUVERNAMENTALA ECOLOGISTA MARE NOSTRUM, Констанца, Румъния
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MARINA GRIGORE ANTIPA, Констанца,
Румъния
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE SI GEOECOLOGIE MARINAGEOECOMAR, Букурещ, Румъния
Технически колеж „Трансилвания“, Клуж Напока, Румъния
Университет „Овидий", Констанца, Румъния
Държавен университет, Сочи, Руска федерация
Северозападен институт по Мениджмънт, Санкт Петербург, Руска федерация
Институт по океанология " П.П. Ширшов" към Руската академия на науките, Москва, Руска
федерация
Университет на Любляна, Словения
Karabuk University, Карабук, Турция
Университет „Яшар“, гр. Измир, Турция
Близкоизточен технически университет, Анкара, Турция
Технически университет „Карадениз“, Турция
Paydas Egitim Kultur Ve Sanat Dernegi Зонгулдак, Турция
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasi, гр. Зонгулдак, Турция
Yıldız Technical University, Истанбул, Турция
Черноморски технически университет, Трабзон, Турция
Университет „9 септември", Измир, Турция
Морска академия, Одеса, Украйна
Одески държавен университет по екология, Одеса, Украйна
Държавен научноизследователски институт "Център за морска геология, геоекология и
полезни изкопаеми" към Националната академия на науките на Украйна, Киев, Украйна
„МАОСВИТ“, гр. Чернивци́, Украйна
Университет „Кароли Гаспар", гр. Будапеща, Унгария
Университет на Турку, гр. Турку, Финландия
Toulon Var Technologies, Department Pôle Mer Méditerranée (POLMED), Тулон, Франция
LYCEE POLYVALENT ALGOUD-LAFFEMAS, гр. Валанс, Франция
European Marine Biological Resource Centre European Research Infrastructure Consortium, France
(EMBRC), Париж, Франция
Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer – IFREMER Плузан, Франция
Digijeunes, Франция
Fablab Pau, Франция
Stratégies Mer et Littoral (SML), Дигосвил, Франция
Callidus ustanova za obrazovanje odraslih, гр. Загреб, Хърватия
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През 2021 г. на официални
посещения бяха:
Посланикът на Република Франция
Н.пр. Флоранс Робин посети БСУ и
проведе среща с ректора проф.
д.п.н. Галя Христозова и зам.ректора по НИД и МС проф. д-р
Милен Балтов. На срещата
присъстваха и г-жа Ива Дикова –
аташе по сътрудничество във
Френския институт в България и
г-жа Радостина Георгиева –
директор на Профилираната
гимназия за романски езици
„Георги С. Раковски“ – гр. Бургас. Ректорът проф. д.п.н. Галя Христозова представи пред
гостите информация за създаването, функционирането, стратегията за развитие,
приоритетите и международната дейност на БСУ. По време на срещата бяха обсъдени
идеи и възможности за бъдещи съвместни проекти и сътрудничество с френски
институции. Инициира се и възможността за интензивно изучаване на френски език в БСУ
под егидата на Френския институт в България и възможността университетът да се
превърне в бъдещ лицензиран изпитен център за бизнес френски език по линия на
Парижката търговска камара. Ректорът проф. д.п.н. Галя Христозова удостои посланик
Робин от името на академичното ръководство с почетния знак на БСУ.
Посланикът на Република Португалия в България, Н.Пр. Ана Мария Рибейро да Силва,
посети БСУ. По време на официалното посещение беше подписано продължение на
действието на сключеното преди 5 години споразумение за сътрудничество.
Споразумението касае
безплатното изучаване на
португалски език в БСУ, както и
различните форми на културни и
образователни прояви на
Португалия в университета. На
церемонията присъстваха зам.ректорът на БСУ проф. д-р Милен
Балтов и координаторът на
португалския Институт
„Камойнш“ в София Анаиза
Гордино. Бяха потвърдени
успехите на БСУ, чийто
образователен обмен и
работата по съвместни проекти с португалски институции продължават вече 20 години.
Посолството на Португалия поощри и последните съвместни постижения свързани с
работата на БСУ и Университета на Авейру в акцията по КОСТ „Мултикултурни иновации
за обществени промени“ и ще подготви бъдещи прояви в БСУ. Библиотеката на БСУ,
настоящите и бъдещи курсисти по португалски език получиха дарение от речници и
допълнителна учебна литература по граматика.
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Н.пр. г-жа Бръндуша Йоана Предеску,
извънреден и пълномощен посланик
на Румъния в Република България,
посети БСУ. Посещението на Н.пр. гжа Бръндуша Йоана Предеску бе
първо по рода си в Бургаския
свободен университет. Тя се
придружаваше от почетния консул
на Румъния в Бургас г-жа Евгения
Попеску.
На официална среща с проф. д-р
Петко Чобанов, президент на БСУ, с
проф. д.п.н. Галя Христозова, ректор
и с проф. д-р Милен Балтов, зам.ректор, Н.пр. г-жа Предеску се
запозна с работата на БСУ по
международни проекти с партньори
румънски университети, както и с
дейността по програма „Еразъм+“
на ЕС в областта на студентските
и преподавателските мобилности с
университети в Румъния. Посланик
Предеску изрази готовност и
надежда за реализиране на бъдещи
съвместни проекти и
сътрудничество с румънски
институции в областта на
образованието и науката.
На посещение в БСУ бяха
магистрати от Германия, Испания,
Белгия, Нидерландия, Италия и
Португалия в рамките на обмен на
Европейската мрежа за съдебно
обучение. Бяха обменени идеи и
презентирани добри студентски
практики, които Бургаският
окръжен съд и Бургаският районен
съд реализират съвместно с
университета.

31

УПРАВЛЕНСКА СИСТЕМА
ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ

Моделът на управление на БСУ се определя
от мисията на университета да бъде гъвкава,
предприемчива и социално отговорна институция.
Приоритети:


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.

През 2021 г. БСУ премина успешно процедурата по следакредитационно наблюдение и
контрол (САНК) от Националната агенция по оценяване и акредитация.
ПН „Информатика и компютърни науки“ получи нова акредитация с оценка 9.01 от 10.

Бяха подготвени и подадени в НАОА
документите за САНК на
професионалните направления:
 „Обществени комуникации и
информационни науки“,
 „Електротехника, електроника и
автоматика“,
 „Комуникационна и компютърна
техника“,
 „Икономика“
 и на специалност „Право“.
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СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

БСУ е изградил ефективна институционална
система за контрол на качеството.
Системата изгражда информационна връзка между студентите и институцията и дава
корективни сигнали по всички индикатори, измерващи приоритетните направления в
управлението на университета.
Отделът по качеството
провежда систематични
анкетни проучвания:
1. Сред кандидат-студентите като се измерват всички
индикатори “на входа”: мотивите,
профилът на кандидатстудентския
контингент, конкурентните
предимства на БСУ.
2. Сред възпитаниците на БСУ –
като се измерват индикаторите
“на изхода”: професионалната
реализация, кариерното развитие, удовлетворението от работата, препоръките на
завършилите към обучението в БСУ.
3. Сред студентите - като се наблюдават индикаторите, свързани с учебния процес по
всяка дисциплина и за всеки
преподавател, за
административното обслужване и
информационното осигуряване,
относно участието в програми за
мобилност, относно участието в
научноизследователската дейност
и др.
Всеки преподавател в БСУ е
информиран за оценката на
студентите. Тази оценка е един от
критериите за атестиране и
стимулиране 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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РАЗВИТИЕ НА МАТЕРИАЛНАТА И НА ИНФОРМАЦИОННАТА СРЕДА
БСУ осигурява всички съвременни материални и
технологични стандарти за работа и обучение в луксозни
условия и висока култура на учебната среда.
Предвид ограниченията, които наложи разпространението на COVID-19 и през 2021 г.,
като основна задача в развитието на
информационна среда за обучение се
акцентира на осигуряване
възможността за дистанционно
провеждане на учебния и научния
процес.
Разработени са множество нови
курсове за дистанционните
магистърски програми в системата за
електронно обучение Мудъл, 5
квалификационни курса „Учител по …“ с
над 80 дисциплини, редица
квалификационни и сертификационни
курсове за Департамента за квалификация, преквалификация и ПКС. Използват над 500
екипа за дистанционно обучение в системата Teams.
С цел увеличаване на ресурсите за работа в онлайн среда системата за електронно
обучение Мудъл беше актуализирана до версия 3.11.2.
Продължи използването на облачните услуги на Microsoft Office 365 по договор на МОН и
Майкрософт, както и на системата Microsoft Teams за дистанционно обучение.
Платформата за електронни услуги „Е-услуги“ беше разширена с възможност за
електронно плащане на всички административни и семестриални такси, такси за участие
в конференции, за публикуване в изданията на БСУ, както и такси за курсове.
Приложението „Тичърс“ за научната работа на преподавателите е разработено като
web приложение и е вградено в платформата „Е-услуги“.
Изцяло нова е Платформата „Е-прием“ за кандидат-студентите, която дава
информация за класиране, записване, получаване на факултетен номер и плащане на първа
семестриална такса.
С цел повишаване качеството на провежданите онлайн конференции, семинари и различни
научни журита, беше обновена техниката в Конферентен център 2. Инсталиран и пуснат
в експлоатация беше съвременен мултимедиен проектор с висока резолюция на екрана и
качество на картината.
БСУ е сред първите университета в страната, който се присъедини напълно към новата
инициатива „Еразъм без хартия/ Erasmus Without Paper(EWP)”. Така се осигурява
дигитализация на целия административен процес съгласно инициативата „Европейска
студентска карта“ и Плана за действие в областта на цифровото образование и
Европейската програма за умения.
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УПРАВЛЕНСКА СИСТЕМА
УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА

Библиотеката на БСУ активно съдейства
за обучението на квалифицирани специалисти
с творческа самостоятелност.

Придобит библиотечен фонд и
развитие на библиотечните услуги:
 Общ библиотечен фонд – 88 495
тома. Електронните книги и
частично дигитализираните
информационни носители са 2700.
 През 2021 г. са придобити 360 книги
и периодични издания на хартиен
носител, абонирани са 17 заглавия.
 Дигитализирани са 220 книги от
фонда на библиотеката.
 Постъпилите книги и периодични
издания по междууниверситетски
книгообмен и дар - 311 тома.
 Базата данни от статии в научни сборници и в периодични издания достигна 93469
записа, от тях - 2397 с достъп до пълния текст.








Брой на регистрираните читатели
за 2021 г. – 400
Брой обслужени читатели в
библиотеката – 2320, от тях 1100 –
дистанционно.
Заети библиотечни материали –
6000 тома, от които:
на традиционни носители – 2100
библиотечни единици,
електронни – 3900.

Участие в издателската дейност на
БСУ:
Регистрация на новите издания в
националния регистър и библиография;
Депозиране на научната продукция в
Народната библиотека „Св. Св. Кирил и
Методий“.
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УПРАВЛЕНСКА СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ
О с н о в е н п р и о р и т е т : Да предлага социално приемлива цена на обучението,
като прилага механизми за ефективно управление на ресурсите.

БСУ е осигурил възможност за обучение с намалени такси за студентите от едно
семейство и за обучаващите се в две специалности, както и за студенти завършили БСУ,
които записват нова по-висока образователна степен. През 2020 г. намаление на таксата
е направено за над 300 студенти в тези категории.
По проект „Студентски практики – фаза 2“, финансиран по ОП НОИР БСУ в партньорство с
Министерство на образованието осигурява на студентите стипендии за участие в
практическо обучение в реална работна среда. Досега са изплатени общо 470 хил. лв. на
студентите, участвали в практика по проекта.
БСУ осигурява едни от най-модерните и луксозни условия за обучение и
работа при високи равнища на доходите и с едни от най-ниските
студентски такси.

Размер на семестриалните такси в недържавните университети
Университет
Американски университет в Благоевград
Висше училище по мениджмънт - Варна

редовно

задочно

6300 $

-

750-1500 евро

-

дистанционно

Нов български университет

1500- 1900 лв.

-

1500- 1900 лв.

Висше училище по застраховане и финанси

750 -1250 евро

750 -1250 евро

750 -1250 евро

Варненски свободен университет

1390-250 лв.

1110-2100 лв.

1430 лв

Международно висше бизнес училище - Ботевград

1100 -1200 лв.

1 100 лв.

1 100 лв.

Бургаски свободен университет

950 лв.

1100-1300 лв.

950 лв.

Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив

900 лв

900

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив

610 лв.

610 лв.
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610 лв.

УПРАВЛЕНСКА СИСТЕМА
БСУ изгражда своя авторитет чрез ефективно
взаимодействие с държавни и местни институции,
със значими стопански субекти и с неправителствени организации.
Деканът на Центъра по юридически науки на БСУ Проф. Нейкова беше назначена за
областен управител на Област Бургас. Проф. Мария Нейкова е завършила специалност
Право в БСУ. Тя е професор по
административно право и
процес и доктор на науките по
национална сигурност. Проф.
Нейкова е член на Съюза на
учените в България, на
Българската асоциация по
криминология, на Асоциацията
на завършилите колежа по
отбраната на НАТО.
Назначението на проф. Мария
Нейкова за областен
управител на Област Бургас е
високо признание за
личността, експертизата и
авторитета на проф. Нейкова е и висока държавна оценка за професионализма на
възпитаниците на БСУ.
Зам.-ректорът по НИД и МС на БСУ
проф. д-р Милен Балтов представи
Бургаския свободен университет в
най-значимото за годината научно
издание за градове и региони –
книгата "Преосмисляне на
устойчивостта при прехода към
регенеративна икономика" като
автор на глава за синята икономика.
Той е един от четиримата главни
редактори на изданието и водещ
дискусант на форума за
представянето на книгата, което се
организира от Университета
Сапиенца (Рим). Книгата, включваща 18 глави и 29 автори от 15 държави в Европа и Азия
по тематиката за кръговата и регенеративната икономика и възможните градски и
регионални решения, е издание на Шпрингер в престижната поредица „Бъдещето на
градовете“.
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Бургаският свободен
университет подписа
споразумение за
сътрудничество с Фрапорт
ТуинСтар Еърпорт
Мениджмънт АД по линия на
Алианс Черно море.
Академичното ръководство се
срещна с изпълнителния
директор на Фрапорт ТуинСтар
Еърпорт Мениджмънт АД д-р
Франк Кванте и с отговарящия
за връзките с обществеността
на летище Бургас г-жа Веселина Котавова. Проф. д-р Петко Чобанов, президент на БСУ,
проф. д.п.н. Галя Христозова, ректор, и проф. д-р Милен Балтов, зам.-ректор, обсъдиха с
гостите въпроси за приноса на БСУ по темата за черноморското сътрудничество и
четириъгълника (quadruple helix) образование - бизнес – местна и централна власт –
общество. Изтъкнаха се съвместните усилия на летище Бургас и летище Варна, както и
на БСУ, да се популяризира образователната и бизнес дестинация и бранд Черно море.

По време на срещата ректорът
на БСУ проф. д.п.н. Галя
Христозова и д-р Кванте
подписаха споразумение за
сътрудничество по линия на
Алианс Черно море. Проф. д-р
Милен Балтов и д-р Франк
Кванте обявиха готовността на
двете институции за
стартиране на напълно
подготвената съвместна
магистърска програма по
Авиационен мениджмънт, която
ще бъде първата по рода си
подобна програма в страната.
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