
Тенденции 2019
ПО-МАЛКО СТУДЕНТИ

ПО-ДОБРА РЕАЛИЗАЦИЯ
Среден осигурителен доход на младите висшисти

2014 г. 268 562

2018 г. 229 656

223 9022019 г.

2014 г. 867 лв. 2018 г. 1151 лв. 2019 г. 1297 лв.

Дял на регистрирани безработни сред завършилите последните 6 г.

2%

2013 г. 2017 г. 2019 г.

3%

4%
Над 4%

2,91%
2,2%

2014 г. 2017 г. 2019 г.

10%

20%

30% 25% 22% 19,5%
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Дял на завършилите, които работят на позиция, изискваща висше образование

Топ 5 на направленията по най-много студенти
2019 г. 2013 г.

Икономика 37 909  60 535

Администрация и управление 16 584 27 663

Педагогика 14 864 11 269

Медицина 11 737 6004

Право 9389 11475

Министър
Вълчев:
Днешните деца
ще сменят
9 професии
� Позицията на министъра на образо-

ванието и науката за развитието на
университетите на 50-а стр.

Къде учиш
за икономист,

администратор,
IT, е важно - до

1200 лв. разлика
в дохода после

През2019г. вуниверси-
тетите студентите са по-
малко, реализацията на
завършилите е по-добра,
научните публикации са
повече.
Това показва новото,

девето, издание на Рей-
тинговатасистеманавис-
шите училища в Бълга-
рия, което бе представе-
но вчера в Министер-
ството на образованието
и науката.
Рейтинговата система

сравнява представянето
на 51 висши училища в
рамките на 52 професио-
налнинаправления на ос-
новата на десетки пока-
затели.

Софийският универси-
тет “Св. Климент Охрид-
ски”енапървомястов21
направления, Техниче-
ски университет - София
- в 6 направления, Меди-
цински университет - Со-
фия,в4направления.Во-
дещи в по три направле-
ния са Американският
университет, Химико-
технологичен и металур-
гичен университет - Со-
фия, и Лесотехнически
университет - София.

По-малко
студенти
Студентите са с 6000

по-малко, отколкото
през2018г., авсравнение
с 2014 г. са намалели с 45
000. Сега са 223 900.

40% от завършилите икономика
и 95% - медицина,

работят по специалността

Все повече
остават да
работят в България
За пръв път дипломи-

раните висшисти, които
се осигуряват в страната
санад80%.Преди5годи-
ни са били 75%.
Делът на наетите вис-

шисти, които през пър-
вите 5 г. след завършва-
нето си работят на пози-
ция, за която се изисква
висше образование, на-
раства до 50,3% от под
46% през 2014 г.

Само 36% от
бакалаврите
работят по
специалността
При завършилите през

последните 5 г. магистри
през 2019 г. делът на тези,
коитоработятнапозиция,
за която се изисква висше
образование, е над 60%,
докато при завършилите
бакалаври е под 36%.
Учещите икономика са

най-много,носамо40%от
завършилите работят по
специалността. Сред фи-
лолозите - също голямо
професионалнонаправле-
ние, процентът е 44.
Има направления, в

които е важно не само
какво учиш, а и къде го
учиш. Има големи разли-
чия в среднитенивана до-
ходи (достигат до 1200
лв.), безработица и при-
ложение на придобитото
висше образование в за-
висимостотзавършеното
висше училище дори в
рамките на едно и също
професионално напра-
вление. В много напра-
вления, сред които и едни
от най-масовите – “Ико-
номика”, “Администра-
ция и управление”, “Ин-
форматика и компютър-
ни науки” – разликите по
тези показатели между
завършилите различните
висши училища често до-
стигат два пъти, а в някои
случаи и повече. Значи-
телнопо-малкиразликив
данните за реализацията
на завършилите в зависи-
мост от конкретното вис-
ше училище се наблюда-
ват в професионалните
направления, подготвя-
щи кадри основно за от-
браната, образованието и
здравеопазването.

Информацията е в
интернет базираната
платформа
https://rsvu.mon.bg/.
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Най-високи доходи
- с диплома по
IT, медицина и
инженерство

Дипломите по инфор-
мационни технологии,
медицина и инженерни-
те специалности доми-
нират в челото на класа-
цията по облагаем доход
на новите висшисти
(виж вдясно).
Инженерните напра-

вления и сектора на ви-
соките технологии, как-
то и добивната инду-
стрия, са и с най-голямо
увеличение на заплати-
те.
Интересен факт е, че

само за година доходът
на завършилите
“Проучване, добив и
обработка на полезни
изкопаеми” се е увели-
чил с цели 500 лв.
С 388 лева е увеличе-

нието на облагаемия до-
ход за година сред за-
вършилите “Информа-

С 500 лв. ръст
на заплатата за

година са новите
висшисти
с дипломи

за добивната
индустрия

през 2019 г. при нива от
1151 лв. през миналата
година и от едва 867 лева
през 2014 г.
Делът на регистрира-

ните безработни сред за-
вършилите през послед-
ните 5 г. български вис-
ши училища спада до
2,2% през 2019 г., а през
2013-а е бил над 4%.
Най-ниска безработи-

ца (под 1%) и най-висока
степеннаприложениена
придобитото висше
образование (над 90%)
за поредна година се на-
блюдават сред завърши-
лите професионалните
направления Медицина,
Фармация, Стоматоло-
гия и Военно дело.
Безработицата е най-

висока сред завършили-
те социални дейности,
психология и история.

тика и компютърни нау-
ки” в Софийския уни-
верситет.

Новите висшисти
получават
с 430 лв. повече
от колегите си
преди 5 г.
Средният осигурите-

лен доход на завършили-
те достига до 1297 лв.

(Продължава на 22-а стр.)

-
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(Продължение от 20-а стр.)

(Продължава на 24-а стр.)
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(Продължение от 22-а стр.)

Все повече искат
да са инженери,

лекари и учители
Пластовете
се разместват
Има увеличение на

студентите в професио-
налните направления,
които дават дипломи с
високо търсене на паза-
ра на труда.
За последните 5 г. в 5

направления има уве-
личение на броя на сту-
дентите с около и над
30% - “Медицина”
(76%), “Военно дело”
(60%), “Стоматоло-
гия” (41%), “Педагоги-
ка” (36%) и “Ветери-
нарна медицина”
(26%). Увеличават се и
студентите в инженер-
ните направления.
В 15 направления

обаче спадът е с над
30%. Сред тях попадат
и двете най-масови про-
фесионални направле-
ния - “Икономика” и
“Администрация и
управление”.

Софийският универси-
тет, медицинските уни-
верситети в София,
Пловдив иВарна, както
и ХТМУ са висшите
училища в България с
най-висок индекс на ци-
тируемост на научните
публикации в междуна-
родните библиограф-
ски бази данни Scopus и
Web of Science.

Дипломата
върши работа
само на 1 от 5,
завършили
туризъм
Едва 20,4% от завър-

шилите Туризъм работ-
ятнапозиция,изискваща
висше образование или
заемат длъжност по
призвание.Надругияпо-
люс са дипломираните
по Медицина, Стомато-
логия и Фармация - там
процентитесасъответно
95,5, 91,8 и 91,4.

Студентите
по икономика

намаляват

Учещите за IT -
повече,
отколкото за
администратори
В двете направления,

които обучават за IT -
“Информатика и ком-
пютърни науки” и “Ко-
муникационна и компю-
търна техника” студен-
тите вече са повече, от-
колкото във второто
най-масово направление
- Администрация и упра-
вление.

Повече научни
публикации
Подобрява се цити-

руемостта на научните
публикации на българ-
ските висши училища.

-
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Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев:

Днешните деца ще имат до
9 професии, университети

ще издават общи дипломи
Рейтинговата система

всяка година се усъвър-
шенства. Няма съмне-
ние, че е един от добрите
примери, които имаме за
система, която е между-
народно разпознаваема
иоценена,едноотдобри-
те неща, които се случи-
ха през последните 10 г.
Тази система ни дава

инструмент да провеж-
даме политика на пре-
структуриране на прие-
ма и финансирането.
Преди близо 15 г. беше
взето решение за крайна
либерализация на прие-
ма в държавните висши
училища, като се вярва-
ше, че това в резултат на
пазарнитемеханизмище
доведе до подобряване
на качеството, но пазар-
ните механизми не дей-
стват добре в една пу-
блична система, каквато
е висшето образование,

Намалява броят на зрелостниците,
които избират да учат в чужбина

които се реализират на
позиции, които не изиск-
ват висше образование.
И сега това ни остава
най-негативният показа-
тел,койтоотчитамечрез
рейтинговата система.
През 1990 г. 30% от за-

вършвалите гимназиал-
но образование са по-
стъпвали в системата на
висшето образование.
Днес не може да очаква-
ме, че толкова трябва да
ни бъде приемът. Всич-
ки системи на висшето
образование се масови-
зират.
От едната крайност

махалото отиде в друга-
та.Това,коетозапочнах-
мепрез 2016 г. в резултат
на третия тогава Закон
за изменение и допълне-
ние на Закона за висше
образование и страте-
гията за развитие на вис-
шето образование, коя-
топредитовабешеприе-
та от Народното събра-
ние, до голяма степен из-
работена и приета с
политически консенсус,
е политика на профилно
преструктуриране и оп-
тимизиране на система-
та, насърчаване на спе-
циализацията на висши-
те училища, връщането
им към традиционните
профили. Тази политика
япровеждамеищеяпри-
ключим до голяма сте-
пен може би до 2 г.
Разбира се, времето, в

което живеем, е дина-
мично и ние трябва да
продължим с този меха-
низъм на обвързването
на търсенето на образо-
вание с търсенето на па-
зара на труда. Това са 2
отделни пазара със соб-
ствена логика.
Намалихме приема в

професионално напра-
вление “Администрация
и управление” с близо
70%, в професионално
направление “Икономи-
ка” с близо 60%. В со-
циалните, стопанските,
правните науки общо
близо с 50% беше нама-
лен приемът.
Най-голям ръст в

БВП, в износа, в добаве-
ната стойност имат

секторите,
свързани с
техническите
науки

през последните 10 г. -
електроника, електро-
техника, машинострое-
не, мехатроника.
Имаменуждаотповече

технически кадри. Пове-
че инвестиции ще се слу-
чат - и национални, и
външни, ако имаме пове-
че технически кадри.

дори и да действат, те да-
ват сигнали със закъсне-
ние. През 2013-2014 г.
ние достигнахме най-
крайнатаформанамасо-
визация.

Над 80% от
завършващите

гимназиално образова-
ние да се включват в сис-
темата на висшето обра-
зование. Тази либерали-
зация доведе до избуява-
не на нерационалното
търсене на висше обра-
зование, търсене заради
самата диплома незави-
симооттова вкаквопро-
фесионално направле-
ние, търсене заради това
да отидеш в големия
град, да отложиш безра-

ботицата. Днес вече ня-
маме безработица, но
имаше предходни годи-
ни, в които и това беше
мотивиращ фактор.
Днес работодателят

изисква знания и умения,
най-вече това, което на-
ричаме умения наXXI в.,
меки умения. Ако преди
дипломата е давала,
образно, казано

10 крачки
предимство

вживотаот100,днесдава
по-малко от една. Тази
крайна масовизация до-
веде до влошаване на ре-
путацията на висшите
училища, доведе до това
да имаме 50% завърши-
ли висше образование,

Неможемдарискуваме
да останем без учители,
затова предприехме по-
литиката с допълнител-
ното финансиране на
приоритетните профе-
сионални направления, с
преструктурирането на
приема и с предоставяне-
то на допълнителни сти-
пендии.
Когато говорим за пе-

дагогически и инженерни
специалности, важно е не
самодамотивирамепове-
че кандидат-студенти и
студентивтях,нодамоти-
вираме и учениците, кои-
то завършват снай-добри
резултатиотдържавното
външно оценяване, да се
включат в педагогическо
и инженерно образова-
ние. За догодина

ще предложим
промяна в
постановлението
за стипендиите -

да могат тези студенти,
които саот10-тепроцен-
та с най-високи резулта-
ти от държавния зрело-
стен изпит по български
език и литература и се
включат в педагогиче-
ско и инженерно образо-
вание, да получават тре-
та стипендия.
Отделно тези ученици,

които са от първите 30%
от резултатите по мате-
матика, химия и физика,
също ще бъдат поощре-
ни. Много малко са зре-
лостниците, които се
явяват на матурите по
математика, химия и
фиизика.
От друга страна, реди-

ца сектори разчитат на
кандидат-студенти със
задълбочени познания в
областта наматематика-
та, физиката и химията.
Отделно правим пре-
структуриране в систе-
мата на гимназиалното
образование, стимули-
раме профилите и про-
фесиите, свързани с ма-
тематиката, техниката и
природните науки.
Имаме една добра но-

вина през последните го-
дини и тя е, че

намалява
броят на
зрелостниците,
които избират да
учат в чужбина
В предходни години бе-

шенад 6000, падна до4200
миналата година.Тази го-

дина сме издали 3500 удо-
стоверения. Това не е
малко, но е по-малко от
предходните години. Не
са 15%, а 7%.
Вмомента готвим стра-

тегия за развитие на вис-
шето образование за пе-
риода след 2020 г. Тази
стратегиявеченямадаго-
воритолкова закорекция
на грешки, няма основна-
таполитикадабъдеопти-
зимация, а развитие. На-
шите висши училища ще
се развиват по-добре, ако
са по-свързани в един все
по-свързан свят. Те тряб-
ва да са свързани в

европейски
университетски
мрежи,

защото ще имат значи-
телно конкурентно пре-
димство. Това ще бъдат
европейски консорциу-
ми, които ще издават об-
щи дипломи,ще споделят
ресурси. Висшите учили-
ща трябва да са свързани
едно с друго и тук, в Бъл-
гария, по отношение на
споделянето на ресурси.
Много малко вероятно е
дабъдатконкурентни,ка-
то развиват единствено
своишколиотпреподава-
тели. Почти няма висше
училище,коетодаимадо-
статъчно преподаватели
за всички дисциплини, а
учебните програми ще
стават все по-комплекс-
ни. Всяко висше училище
само по себе си ще става
все по-непригодно само
да осъществява доста-
тъчно качествено обуче-
ние. Насърчаването на
мрежовия подход следва
дабъдееднаотосновните
политики през следващи-
те години. Това означава
общидипломи,споделени
преподаватели, споделе-
ни ресурси, споделена ма-
териална база, общи про-
грами. Ще стимулираме
политикинависшитеучи-
лища.
Всички висши училища

се настройват към ерата
на електронното обуче-
ние и изкуствения инте-
лект. Пираммидата на
образованиетоще се про-
мени през следващите де-
сетилетия, защото то ня-
ма да е билет за една про-
фесия. Днешните деца в
бъдеще ще работят меж-
ду 3 и 9 професии.

(Продължава
на 54-а стр.)

9 професии,9 професии,9 професии,9 професии,9 професии,9 професии,9 професии,9 професии,9 професии,9 професии, С
Н

И
Н

К
А

:
Р

У
М

Я
Н

А
Т

О
Н

Е
В

А

-



УниБИТ = реална възможност
за професионална реализация

обучения както на нацио-
нално, така и на междуна-
родно ниво. УниБИТ учас-
тва активно в международ-
ния професионален живот.
В момента екипът на уни-
верситета работи в 6 евро-
пейски и в над 6 национални
изследователски проекта.
УниБИТ осъществява меж-
дународно сътрудничество
с институции от цяла Евро-
па.

УниБИТ
е част от
университетски
мрежи,

включващи престижни уни-
верситети от Испания, Ита-
лия, Португалия, Холандия,
Белгия, Ирландия, Герма-
ния, Франция, Швейцария,
Русия, Сърбия, Черна гора,
Турция, Беларус и др. Уни-
верситетът членува в IFLA -
Международната организа-
ция на библиотечните асо-
циации, в Liber - асоциация-
та на европейските научни и
академични библиотеки, в
ICOM - Международен съ-
вет на музеите, и др.
В УниБИТ е най-активна-

та в България катедра към
UNESCOИКТ в библиотеч-
ните науки, образованието и
културно-историческото
наследство, чрез която уни-
верситетът е включен в мре-
жите на UNESCO.
Университетът по би-

блиотекознание и информа-
ционни технологии е храмна
будители за дигитална
трансформация.

Висшето училище
предлага

15 бакалавърски
и 27 магистърски

програми

“Изборът на професия е
един от най-важните избори,
коиточовекправивживотаси.
защото емного важно да избе-
решпрофесия,коятодатеудо-
влетворяваидаработишсудо-
волствие.
Една от стъпките е да избе-

реш правилния университет,
който да удовлетвори жела-
ниятаидасбъднемечтитети.В
Българияимамногоуниверси-
тети, всеки единот тяхпредла-
га различни специалности, но
качеството и професионална-
та подготовка, които предлага
Университетът по библиоте-
кознание и информационни
технологии е реална възмож-
ност за успешнапрофесионал-
на реализация”, казват от ръ-
ководството на висшето учи-
лище.
Университетът предлага

множество атрактивни спе-
циалности, свързани с нужди-
те на съвременното общество,
в 15 бакалавърски и 27 маги-
стърскипрограмивсфератана
библиотечно-информацион-

Университетът по библиотекознание и информационни технологии е част от университетски мрежи.

ните науки, културно-истори-
ческото наследство, информа-
ционните технологии и нацио-
налната сигурност. Качество-
то на подготовка в тези

съвременни и
актуални
специалности

е гарантирано от висококва-
лифицираните преподавате-
ли, които обучават своите
студенти по традиционни и

модерни методи. Обучението
настудентитеекактовзалите
на университета, така и на те-
рен, защото университетът
активно предлага доказалата
своята ефективност съвре-
менна форма на обучение
учене чрез правене. Създаде-
на е тясна връзка с бизнеса и
студентитеработятпореални
задачи и се срещат с водещи
компании като IBM, Oracle,
Microsoft, Fadata и т.н., което

създава отлични условия за
провеждане на качествена
образователна и научноизс-
ледователска дейност.
Университетът се грижи за

научното израстване на млади-
те. Студентите по време на
своетообучениеиматреалната

възможност да
участват в
научни форуми,

конференции, семинари и
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Описват университетите
мените в закона е запи-
сано, че националната
карта се създава, за да
се стимулират висшите
училища да съсредото-
чат усилията си върху
подготовката на кадри с
необходимото качество
и отговарящи на по-
требностите на пазара
на труда.
Министерският съвет

ще приема национални
програми и за висшето
образование, като едно
от първитеще е за педа-
гогическото. Ще се сти-
мулира връзката между
средно и висше - учили-
ща и университети ще
могат да сключват спо-
разумения и да съгласу-
ват планове за обуче-
ние, като то се провеж-
да с участието и на уни-
верситетски преподава-
тели.
Според промените

още в Съвета на настоя-
телите при държавните
висши училища ще
включва в състава си и
представител на общи-
ната, в която е седали-
щето на университета.
Системата за разви-

тие на висшето образо-
вание у нас обхваща 51
висши училища, от кои-
то 37 държавни и 14
частни. В момента във
висшите училища се
обучават 203 602 сту-
денти и 5928 докторан-
ти в редовна и задочна
форма на обучение.

Документът ще е готов
1 година след

поправките в закона

Да се направи нацио-
нална карта на висшето
образование като ин-
струмент, който да
определи профилната и
териториалната струк-
тура, да намери сече-
нието между обществе-
ния интерес и предлага-
нето на висше образо-
вание. Това се предвиж-
да с предложените от
Министерския съвет
промени в Закона за
висшето образование.
Картата ще показва

по региони

каква е
наситеността
от университети

и професионални на-
правления - къде има
масовизация и къде - не.
Ще има и временен мо-
раториум за разкриване
на нови направления и
висши училища до изра-

ботването на картата.
Тя пък трябва да бъде
готова година след
приемането на проме-
ните в закона.
Целта е да се спре ма-

совизацията на приема.
“Крайната масовизация
доведе до проблеми с
репутацията. Откриха
се професионални на-
правления, неприсъщи
за висши училища. В
90%отпрофесионални-
те направления мрежа-
та е

достигнала
предела си
на разрастване”,

коментира министърът
на образованието и нау-
ката Красимир Вълчев
при обсъждането на
първо четене в коми-
сията по образование в
парламента.
В мотивите към про-

Идеята за национална карта на висшето образование ще се обсъжда на второ четене
в парламента.

в картав картав картав картав картав картав картав картав картав карта

Петър Николов, заместник-министър на образованието и науката:

Ще се повиши
качеството
във висшите училища
Министерството на образованието вижда
цялата гора, ректорите - само своето дърво
Идеята за национална карта на

висшето образование е залегнала в
проекта за изменение в Закона за
висшето образование, който мина на
първо четене в парламента. Сега
предстоят дискусиите между двете
четения и надяваме се - приемането
му. Това е документ, който ще разра-
ботва Министерство на образование-
то в диалог с висшите училища, на
база на политиката и вижданията за
развитието на всяко държавно висше
училище, и който ще включва страте-
гически цели, задачи, целеви стойно-
сти, показатели за изпълнението им.
Смисълът на картата е в проблема,
че всяко висше училище гледа соб-
ствения си интерес, опитва се да се
развива максимално в различни спе-
циалности, да привлича максимален
брой студенти, но рядко вижда ситуа-
цията от гледна точка на цялата сис-
тема. Така много училища, развивай-
ки едни и същи специалности, наме-
сто да си помогнат, взаимно се уби-
ват. Може да си представите какво
става, когато в един регион няколко
висши училища едновременно откри-
ят една и съща специалност. Идеята
е, че Министерството на образова-
нието вижда не отделното дърво, а
цялата гора, докато университетите
обикновено виждат само себе си и
нямат цялостен поглед. В рамките на
такъв разговор ще бъде изработвана
картата. Тя ще показва стратегиче-
ското развитие на всяко висше учи-
лище, ще има препоръки по какъв
начин да се развива системата. Ос-
вен моментната снимка картата ще

представлява и стратегически план
за развитие на всяко училище. Ако
има нефункциониращи звена, може
да се предвиди те да отпадне и оттук
държавата да престане да ги финан-
сира. Ако има специалности в опре-
делено училище, за които има ира-
ционално търсене, неотговарящо на
изискванията на пазара на труда, та-
кива, които не отговарят на профила
на региона или се бият със сходни
специалности в близък университет,
пътната карта би трябвало да каже,
че трябва да бъдат ограничени по
определен начин.
Веднага след приемането на по-

правките в закона трябва да се раз-
работи стратегията за развитието на
висшето образование, а след нея е
картата.

� Още мнения по темата на 54-а стр.

-
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Отличници
от гимназията
са студентите
по медицина
Първокурсниците в

специалностите “Меди-
цина”, “Стоматология” и
“Фармация” са с най-до-
бри оценки в дипломата
за завършено средно
образование. Това показ-
ва този индикатор от рей-
тинга. Средният успех на
бъдещите лекари е 5,63.
Следмедицинскитедис-

циплини се нареждат
“Теория и управление на
образованието”, “Теория
на изкуствата”, “Матема-
тика”, “Ветеринарна ме-
дицина”, “Информатика
и компютърни науки”.
Според индикатора

“среденуспехотсредното
образование” на послед-
номястосенареждатпър-
вокурсниците от “Мате-

Първенец по
мобилност е

направлението
“Теория и

управление на
образованието”

здраве”. По този индика-
тор последните позиции
саза“Теориянаизкуства-
та”, “Животновъдство” и
“Проучване, добив и
обработка на полезни из-
копаеми”.
Лидер според “дипло-

мирани студенти” са про-
фесионалните направле-
ния “Военно дело”, “Ме-
дицина”, “Здравни гри-
жи”.Индикаторътпоказ-
ва дела на студентите,
които са придобили сте-
пен“бакалавър”или“ма-
гистър” в дадено напра-
вление за всички раз-
глежданивисшиучилища
отвсичкистуденти,които
са обучавани в последен
курс през разглеждания
период.

риали и материалозна-
ние” и “Металургия”.
Челните места по инди-

катора “международна
мобилност” са сходни, но
лидеръте“Теорияиупра-
вление на образование-
то”. След тях са профе-
сионалните направления
“Стоматология”, “Фар-
мация” и “Обществено

ЯРОСЛАВА ПРОХАЗКОВА

- Проф. Цанев, вие от въ-
веждането на рейтинговата
система на висшите училища
сте първи в професионалното
направление “Музикално и
танцово изкуство”, как се по-
стига това високо качество?
- Високото качество се пости-

га с висококачествена работа и
с много грижи във всички сек-
тори, които обхваща нашето
музикално образование. От ед-
на страна, това е огромна гри-
жа за чисто творческия и арти-
стичен аспект на самото обра-
зование, за да предпоставим
след това една успешна реали-
зация. От друга страна, са
всички необходими неща, които
трябва да извършваме във
връзка с идентифициране и до-
казване на качеството в него-
вия институционален смисъл.
Преминахме през 3 акредита-
ции. Трябваше да се подготвим
изключително прецизно и в
дълбочина.
По отношение на рейтингова-

та система вече поредна година
сме на първо място по много от
показателите - и по резултатите
от програмната акредитация, и
по специалностите, в които обу-
чаваме бакалаври и магистри, и
по международна мобилност, и
по отношение на библиотечния
фонд, както и като ползваемост
на този фонд. Първи сме също и
като брой чуждестранни студен-
ти, и като регионална реализа-
ция, да не изреждам всичко.
Образователното въздействие
на НМА е действително реша-
ващо за националния ни музи-
кален живот. Спокойно мога да
кажа, че няма музикална твор-
ческа или образователна инсти-
туция в България, която да не е
обезпечена кадрово почти из-
цяло от Националната музикал-
на академия. Това е самата
истина.
Друга причина за първото ни

място е тази, че Националната
музикална академия е един-
ственото висше училище за му-
зика в България, което осигуря-

Проф. Димитър Цанев, ректор на Националната музикална академия: два пъти повече от тази, но за
сметка на това сега компенси-
раме в други. Най-вероятно то-
ва е и демографска проблема-
тика, но все пак ние имаме ра-
бота с живи хора – една година
има повече с интерес към едно,
друга – към друго. Демограф-
ското обяснение е лесното
обяснение, макар че сигурно е
част от цялата картина. Мисля,
че проблемът е значително по-
дълбок. Във всеки случай раз-
личните години обективно са
различни. За мен това са про-
цеси, които не се поддават на
изцяло рационален анализ,
или, ако се поддават, той е по-
сложен. Не бих могъл да дам
еднозначен отговор. Тази годи-
на сме доволни и ако така про-
дължава, ще е добре.
- Имате ли чуждестранни

студенти?
- Те непрекъснато се увели-

чават, имаме от различни стра-
ни, но напоследък доминират
тези от Китай. Очевидно става-
ме привлекателна територия за
тях. От една страна, това е ви-
соката специализираност на на-
шето музикално образование.
От друга, стандартът тук не е
така висок като в западноевро-
пейските държави и те очевид-
но се чувстват удобно и добре
обгрижени в София.
- В кои специалности кан-

дидатстват китайците?
- Кандидатстват най-вече в

изпълнителските специалности,
по-конкретно пиано, поп и
джаз-саксофон и класическо
пеене във всички образовател-
но-квалификационни степени -
бакалавър, магистър и доктор, и
това е нормално предвид неле-
кия езиков проблем. Затова пък
нашият музикален изпълнител-
ски език, както вече стана ду-
ма, е международен и универ-
сален. Наложи се в определен
момент решително да вдигнем
критериите на прием и на пре-
минаване от една степен в дру-
га, защото се оказа, че интере-
сът надхвърля първоначалните
очаквания.

Търсят ни много чуждестранни
студенти, образованието ни е
на високо европейско ниво

Наши възпитаници свирят и пеят по най-елитните сцени в света
хармония, свириш и ако си до-
статъчно добър, те наемат. Гор-
ди сме, разбира се. Почти във
всички най-представителни ор-
кестри имаме наши инструмен-
талисти, в редица от тях те са
концертмайстори. Наши възпи-
таници работят в много елитни
оперни театри в целия свят, му-
зикантите ни от популярните
жанрове също са много широко
приети.
Трябва да кажа, че тук, в

България, проблемът с профе-
сионалната реализация вече
съвсем не е лесен, тъй като ви-
соката професионална летва,
както и повишаващата се сте-
пен на конкурентност са валид-
ни и за нашите най-добри музи-
кални творчески институции и
репертоарните им сезони го до-
казват най-красноречиво с ви-
сокото ниво на гостуващи арти-
сти и състави. Те вече са обез-
печени с много добри млади
музиканти. Оркестровите групи,
солистичните и хоровите съста-
ви са подмладени. Конкурен-
цията се засилва, а това е най-
мощният стимул за нашите въз-
питаници да работят все по-до-
бре.
- Каква е тенденцията - уве-

личават ли се, или намаляват
кандидат-студентите?
- Тенденцията кандидат-сту-

дентите да намаляват е повсе-
местна, но ние, напук на тен-
денцията, тази година попъл-
нихме бройката си. Това е до-
бър резултат за нас. В опреде-
лени специалности, незнайно
защо, миналата година имахме

ва толкова голям брой специал-
ности. При нас те са над 60 в
основното ни направление “Му-
зикално и танцово изкуство”.
Този голям обхват предоставя
на нашите възпитаници огро-
мен избор и пълен спектър от
специалности във всички обра-
зователни жанрове - в класиче-
ския инструментариум и вокал-
но майсторство, в музикално-
теоретичното знание и изследо-
вателство, в поп и джаз изку-
ството, а напоследък и във
фолклорното обучение по ос-
новни фолклорни инструменти,
както и фолклорно пеене. За
нуждите на този тип музикално
образование сме привлекли ед-
ни от най-елитните български
майстори инструменталисти,
певци, диригенти и композито-
ри. Грижим се много внимател-
но за всички детайли от обра-

зованието на нашите възпита-
ници.
- Нашите музиканти са сред

визитните картички на Бълга-
рия, къде е музикалната ака-
демия в международните
класации?
- Дипломите на нашите сту-

денти се признават безапела-
ционно където и да отидат по
света. Да не прозвучи пресиле-
но, но ги наемат на работа съ-
що безапелационно. Това в
определен аспект се обръща
срещу нас, защото добрата
реализация на нашите студенти
извън България, освен че ни
ласкае, ни създава и проблеми,
тъй като е лакмус и равносмет-
ка за нашата способност да за-
държим най-добрите си студен-
ти тук. Знаете, че езикът ни е
интернационален. Явяваш се
на конкурс във Виенската фил-

-
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Проф. Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет:

Идеята за карта е добра,
предложих преди 4 г. да я
направим, но има недостатъци

тивно. То има 2 недостатъка.
Първият е, че картата се приема
от Народното събрание и има
ограничителен характер, а не
информативен. Това е много
тежка процедура. Дори една
специалност в ново направление
ще се разкрива с решение на
Народното събрание, което е
възможно най-тежката процеду-
ра. Това е редът, по който се от-
криват университети и се прие-
мат закони.
Вторият проблем е, че такава

рестриктивна карта ще фиксира
сегашното положение, следова-
телно университетите, които са с
по-малък опит и имат няколко
филиала в страната, ще си ги за-
пазят. А университетите, които
имат много голям капацитет, ня-
ма да могат да разкриват нито
един филиал и нито едно ново
направление. Такава карта или
не трябва да е рестриктивна,
или ако ще е рестриктивна, това
трябва да е свързано и с пре-
глед на всички съществуващи
филиали. Няма логика универси-
тет с малък капацитет да има 2
филиала, а университет с голям
капацитет и развита наука да
няма нито един.

С много трудна процедура
се разкриват направления
Националната карта на висше-

то образование има за цел да
обхване висши училища, филиа-
ли и професионални направле-
ния и да бъде приета от Народ-
ното събрание, след което всяка
промяна да бъде приемана след
обсъждане по същия ред, т.е. от
Народното събрание. От една
страна, това е добра идея, за-
щото още преди 4 години аз
предлагах на Съвета на ректори-
те ние да изготвим такава пътна
карта. От друга страна, предло-
жението беше тя да бъде по-
скоро с информативен характер,
да съдържа информацията за
всички филиали и направления,
за да може ректорите да опре-
делят къде е редно направле-
нията да останат и къде да се

намалят.
Ако в 2 съседни университета

се предлагат 2 направления, то-
ва очевидно разделя студентите
на 2 и може ректорите да се
разберат в единия университет
да остане едното направление, а
в другия - другото.
Сега обаче това, което се

предлага, е много по-рестрик-

Проф. Любен Тотев, ректор на
Минно-геоложкия университет и
председател на Съвета на ректорите:

Полезно е, ако се
спазват правилата

Правенето на националната карта
за висше образование ще бъде не-
що полезно, ако всички колеги рек-
тори спазват правилата, по които
ще се върви. Понякога се случва,
без да искаме, дали под въздей-
ствието на лично его, или със съ-
действието на някои лобисти от
парламента, да не се изпълнява
точно това, което ние сме решили.

Например решаваме, че ще има специалности или
научни направления в Шумен, Велико Търново, в Бур-
гас или Благоевград, и след това започват други дей-
ствия от страна на колегите, разкриват специалности,
които не са подплатени с необходимия потенциал, са-
мо и само да се каже колко широкопрофилен универ-
ситет са. Това, разбира се, не прави добра услуга на
цялата система.
Картата ще е полезна, в случай че се реши какво

къде ще има, правилата да не се нарушават. В проти-
вен случай е безсмислено да се прави.
Ние сме решили, че ще има мораториум, и това е

записано в поправките в Закона за висшето образо-
вание, който ще се гледа на второ четене. Решили
сме също един преподавател да участва при акреди-
тацията само на едно висше училище, където е на
основен трудов договор.

(Продължение
от 50-а стр.)

Това е фундаментална
промяна, която няма как да
не засегне пирамидата на
образованието. Досега тя е
била насочена към това да
специализираш знания в ед-

Днешните деца...
във всяка програма на мно-
жество компетентности.
Висшите училища трябва да
го почувстват като полъх на
промяната и да я направят.

* Изказването
на министъра е
със съкращения.

на област. Сега пирамидата
трябва да е с по-широка ос-
нова. Завършването на вис-
ше образование в бакала-

върска степен трябва да дава
основата за продължаване в
няколко посоки на маги-
стърска степен. Това озна-

чава промяна в учебните
програми на висшите учили-
ща, много повече хибридни
специалности, вплитането

-
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