Интервю с проф. дпн Галя Христозова - ректор
на Бургаския свободен университет
Разговаряме с ректора на Бургаския свободен
университет проф. дпн Галя Христозова за новата
учебна година и за предстоящите инициативи,
свързани с 25-годишнината на университета.

Професор Христозова, благодаря Ви за
отделеното време. Пожелавам ви успешна
учебна година. Кога е официалното откриване на новата учебна 2015 2016 година?
Ще открием официално учебната година на 5 октомври 2015 г. в 10 часа в зала
„Изток“. Това ще се случи за единадесети път в най-красивата и функционална
университетска сграда в България и не само.
Какви нови специалности има тази учебна година в Бургаския свободен
университет?
В бакалавърските програми имаме една нова специалност – Системно
инженерство в индустрията и туризма.
При магистърските разнообразието е по-голямо. Нова е магистърската
програма по Предучилищна и начална училищна педагогика – една година за
завършили педагогически специалности и две години за завършили всички
други специалности. Направена е с оглед необходимостта от начални учители.
Акредитирани са и четири докторски програми - по информатика, организация
и управление на социалните дейности, наказателно право и гражданско
процесуално право. Предстои акредитация на докторска програма по
икономика. За кандидатстване в докторски програми се изисква магистърска
степен.
Университетът предлага и възможност за обучение в дистанционна
форма. От къде дойде мотивацията за създаването на Центъра по
дистанционно обучение?
Живеем в забързано ежедневие, в което желаещите да учат трябва да
разпределят времето си между учене, служебни ангажименти, приятелски кръг.
Поради липса на време са изправени пред избора да учат или да работят. Ние
решаваме този проблем с Центъра за дистанционно обучение и имаме
магистърски програми в няколко направления. Дистанционното обучение дава
възможност на студентите за гъвкав избор на времето за обучение. Спестява
им много средства от пътни, квартирни и др. Същевременно то изисква от
участващите в него умения за самоорганизация и за самостоятелна работа.
Дистанционното обучение е бъдещето в модерното образование.

Какви магистърски програми предлага Бургаският свободен университет
в дистанционна форма на обучение?
Започна обучение по една магистърска програма в дистанционна форма на
обучение – Публични комуникации и социална психология. Имаме готовност и
акредитация за започване още три магистърски програми в дистанционна
форма на обучение – Международни икономически отношения, Бизнес
информационни технологии и Публично-частни партньорства и проекти.
Приемът в магистърските програми е два пъти годишно – през месец
септември и през месец февруари.
Какви са изводите след кандидатстудентската кампания?
Интересно е това, че се увеличава географският периметър на кандидатите ни
– от Бургас до Видин. Расте авторитетът и популярността на Бургаския
свободен университет. Не е без значение и това, че Бургас е най-добрият град
за живеене за пореден път. В последните години имаме и студенти от големи
университетски градове – София, Пловдив; Стара Загора. Над 90 %
кандидатстват единствено и само в БСУ – това са студенти с висока
мотивация, а над 1/3 от кандидатите са над 25 г.- това говори за осъзната
необходимост от образование и по-висока квалификация.
Създаде се една доста обширна международна среда – имаме много
чуждестранни студенти от Русия, Казахстан, Турция, Украйна, Нигерия,
Словакия, Южна Африка, Германия и др. Те могат да избират от 19
бакалавърски, 29 магистърски и 4 докторски програми. При нас са вече и
Еразъм студентите ни от Португалия, които ще се обучават 1 семестър, както и
тези от Тайланд, Индонезия, Малдивите, които ще прекарат от няколко месеца
до 1 година по програмата „Еразмус Мундус“. От миналата година имаме
образователен франчайзинг в чужбина – в Кипър, като БСУ е един от петте
български висши училища, които го осъществяват. Продължаваме да работим
интензивно по привличане на чуждестранни студенти.
Какви предимства и облекчения имат студентите във финансов аспект?
Семестриалните такси остават непроменени - такива, каквито са от 2009-та.
Бургаският свободен университет е с най-ниските семестриални такси от
недържавните висши училища.
Освен това студентите мога да се възползват от бонуси и възможности за
плащане на семестриалните си такси разсрочено, на части. 20% намаление на
първата такса получават всички завършили бакалавърски програми и
специалност „Право“ през последните пет години в Бургаския свободен
университет, ако продължат в някоя от магистърските програми на
университета.
Друга възможност, която даваме, е редуциране с 1/3 таксата на членове от
едно семейство, които едновременно учат в Бургаския свободен университет.
Това се отнася и за обучаващите се едновременно по две специалности и за
студенти с трайно намалена – над 90 %, или изгубена работоспособност.

10 - 20 % от студентите редовна форма на обучение получават европейски
стипендии за успех - по 600 лв. на семестър. За участие в научни разработки и
различни форми на студентска извънаудиторна заетост и активност всеки
студент може да получи още 200 лв., като няма ограничение в броя на
получените награди.
Според Закона за студентското кредитиране от 2008 година всеки студент в
редовна форма на обучение може да финансира таксите си за обучение с
гарантиран от държавата нисколихвен кредит, чието изплащане започва едва
година след края на следването му, а при определени условия (раждане на
деца) той се погасява изцяло от държавата. Държавата заплаща непогасената
част от общия размер на задължението (главница и лихви) при раждане или
пълно осиновяване на второ или следващо дете в рамките на 5 години от
изтичането на гратисния период.
Какви нови цели и предизвикателства има още за тази учебна година?
Преподавателите много активно и професионално разработиха своите курсове
в електронен вариант, с което се опитваме да бъдем максимално полезни на
студентите. Електронното обучение е достъпно и удобно за всички студенти на
университета. Организирахме система от квалификационни курсове за
преподавателите и очакванията са за повече интерактивно обучение, в което
студентът е в активна позиция в процеса на учене.
Студентите ни отново имат възможност на един семестър обучение в чужбина
по програма „Еразъм+“. Имаме нови споразумения за обмен на студенти и
преподаватели с университети в Русия и Малайзия.
Студентският център за кариера и развитие предлага на студентите
възможност да намерят работа или практика по специалността си.
Университетът предлага изучаване на чужд език, уникална материална база,
богат и разнообразен студентски живот, театрално ателие, клуб по салса, клуб
по народни танци, спорт.
През следващата година Бургаският свободен университет навършва 25
години от създаването си.
Каква програма
е предвидена?
През следващата година 2016-та година университетът ще чества първия си
юбилей - 25 години от неговото създаване. Основните събития ще бъдат
концентрирани около датата 18-ти септември, когато е създаден университетът
с акт на Великото народно събрание през 1991 година, но всичко онова, което
смятаме да направим през годината, ще бъде разбира се, посветено на тази
много важна за нас годишнина. Всички събития ще бъдат организирани от
януари до декември, като всеки център на университета вече представи своята
програма за честванията. Предстои да оформим и да направим една
общоуниверситетска програма, която се надявам, че през месец ноември ще
приемем на Академичен съвет.
Надяваме се да направим тържествена годината за всички преподаватели и за
многобройната общност от над 23 хиляди студенти, които вече са завършили

университета, да поканим много хора, които имат отношение към създаването,
израстването, стабилизирането на университета, към издигането на неговия
имидж, да раздадем много награди. Разбира се, най-много в тези празници ще
се включат студентите, които в този момент са в университета. Разчитаме на
тяхното активно участие, защото първият юбилей е много важен.
Университетът ще има през живота си много други юбилеи - 50, 75, 100 години,
но това все пак е първият юбилей и смятаме да го отбележим по подобаващ
начин.
Подготвяме интересни събития във всеки един от центовете. Ще направим
голяма международна конференция, форуми за студентите, които са свързани
с тяхното научно израстване, специално представление на театралното
ателие, въобще изявите ще бъдат такива, каквито заслужават нашите студенти
и нашите преподаватели и се надяваме заедно с нас и бургаската, а и не само
бургаската общност, да разберат, че този млад университет има своето
бъдеще, че вече добре стои на сцената на българските университети, че вече
е натрупал международен опит и има много активно участие в международни и
национални програми и работа по проекти, и че качеството на образование в
университета е на висота. Това го доказва и добрата реализация на
завършилите университета. Затова този празник е много важен и още отсега
искам да привлека и да обърна внимание на всички настоящи, бивши и бъдещи
студенти активно да се включват, добре са дошли на всичките събития, които
ще организираме, така че това да не бъде празник само на настоящите
студенти, но и на всички, за които Бургаският свободен университет е кауза.
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