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 Студентите 
по медицина 
двойно повече 
за 7 г.

 Правото отпадна 
от топ 5 на най-масовите 
направления, педагогиката 
се качи до №2

Къде да учим за добра
диплома и високи доходи

Красимир Вълчев:

Висшите
училища
разбраха, че
най-важното е
репутацията

� Какво каза министърът
на образованието и науката на
представянето на рейтинговата

система - на 24-а и 25-а стр.

Най-висок среден месе-
чен доход - 4527 лева, полу-
чават за първите 5 г. след
дипломирането си завърши-
лите информатика и компю-
търни науки в Софийския
университет. За година су-
матасееувеличилас334лв.
Това показва десетото из-

дание на Рейтинговата сис-
тема на висшите училища в
България, което бе предста-
вено вчера.

(Вижте пълната класа-
ция на направленията в
университетите по доход
на 17-а, 20-а и 21-а стр.)

Доходът на
висшистите
нарасна със
76 лв. за година
Средният осигурителен

доход на завършилите нара-
ства, достигайки до 1373 ле-
ва при нива от 1297 лева
през миналата година и от
едва 867 лева през 2014 г.,
показва новото издание на
рейтинга.
Най-високи средни осигу-

рителни доходи получават
завършилите “Информатика
и компютърни науки” - 1981
лв., “Математика” - 1901 лв.,
“Проучване, добив и обра-
ботка на полезни изкопае-
ми” - 1891 лв., “Металургия” -
1857лв.; и “Комуникационна
и компютърна техника” -
1794 лв.
През2020г.университети-

те подготвят повече учите-
ли, лекари, инженери и по-
малко икономисти, юристи и

4527 лв.
заплата за

първите
в рейтинга
� Заради кризата безработицата
сред висшистите се увеличи до 2,8%

� Най-високи доходи - с
диплома за IT и инженерство

специалността. Над 90%
реализация на позиция, из-
искваща висше образова-
ние, за първи път има и сред
завършилите “Теория и
управление на образова-
нието”. Най-ниско остава
приложението на диплома-
та сред завършилите “Тури-
зъм” - 21%.
На фона на икономически-

те ефекти от пандемията де-
лът на регистрираните без-
работни сред завършилите
български университети
през последните 5 г. се по-
качва до 2,8% от 2,2% през
миналата година. Това е
най-високата безработица,
регистрирана сред завър-
шилите от 2017 г. насам.

администратори, каза Геор-
ги Стойчев от консорциума,
койтоизработварейтингапо
поръчка на Министерството
наобразованието и науката.
(Виж още на 16-а стр.)

Все повече
остават да
работят в България
Делът на завършилите,

които не се осигуряват в
страната, спада до близо

19%през 2020 година от над
25% през 2014 г.
Делът на наетите висши-

сти, които през първите 5 г.
след завършването си ра-
ботятнапозиция,закоятосе
изисква висше образова-
ние,нараствадоблизо51%в
сравнение с под 46% през
2014 г.
Над 90% от завършилите

“Медицина”, “Фармация”,
“Стоматология” работят по
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Медиците висшисти 

 Студенти по медицина, стоматология, фармация, 
здравни грижи, обществено здраве

 Топ 3 по среден успех от дипломата за завършено средно 
образование - приети студенти в първи курс по:

 Под 1% безработица, над 90% приложение на придобитото 
висше образование:

Студенти по медицина

2013 г.

2020 г.

2013 г.

2020 г.

6000

12 500

19 000

28 000

Медицина

Медицина Фармация

Фармация

Стоматология

Стоматология

5,56 5,50 5,49
КрасимирВълчев и Георги Стойчев от
консорциума, който подготви рейтинга
СНИМКИ: РУМЯНА ТОНЕВАИЙОРДАНСИМЕОНОВ
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През 2020 г. уни-
верситетите под-
готвятповечеучи-

тели,лекари,инженерии
по-малко икономисти,
юристи и администрато-
ри.
Това показва новото,

десето юбилейно изда-
ние наРейтинговата сис-
тема на висшите учили-
ща в България. В сравне-
ние с преди 10 г. днес

повече студенти
се обучават за
специалности,
за които има
търсене

на кадри, както и в уни-
верситетите - отличници
по направления.
Рейтинговата система

сравнява представянето
на 52 висши училища в
рамките на 52 профе-
сионални направления
на основата на 48 пока-
зателя.

Наплив в
медицинските
университети
На фона на здравната

криза от разпростране-
нието на COVID-19 е
важно да видим, че има
устойчива тенденция на
увеличаване на броя на
студентите, които се обу-
чават в направления,
подготвящикадризасек-
тора на здравеопазване-
то. При това - на фона на
общо намаляване на
броя на студентите в
страната.

Учещите медицина
двойно повече
за 7 години

Университетите подготвят
повече лекари, учители и инженери

министерството на обра-
зованието. 42% е увели-
чението на студентите,
които учат педагогика.

По-малко
студенти, но
по-добра
реализация
Общият брой на сту-

дентите продължава да
намалява и през 2020 го-
дина е 198 428 - с 18%
по-малък в сравнение с
2013 година. В 16 напра-
вления спадът е с над
40%. През пролетта на
2020 година най-много
студентисасеобучавали
в СУ “Св. Климент Ох-
ридски” – над 19 200,
следван отУНСС с около
18 960 и Пловдивския
университет “Паисий
Хилендарски” с около
16 000 студенти.
Заедно с намаляване-

то на студентите в някои
направлениявървиполо-
жителна тенденция за
по-добра реализация.
(Продължава на 24-а стр.)

През последните 7 г.
броят на студентите по
медицинавБългариясее
удвоил от около 6000
през 2013 г. до близо 12
500през2020г.Увеличе-
нието се дължи както на
нарасналия брой на чуж-
дестранните студенти
(56% от всички студенти
по медицина), така и на
увеличения с близо 14%
брой на българските сту-
денти в това направле-
ние.Общо във всички на-
правления, които под-
готвят кадри за сектора

на здравео-
пазването,
включително
“Стоматоло-
гия”, “Фарма-
ция”, “Здрав-
ни грижи” и
“Обществено
здраве”, през
2020 г. се обу-
чават над 28

000 студенти, което е
близо 13% от всички
студенти в страната.
За сравнение, през

2013 г. в тези направле-
ния са се обучавали мал-
ко над 19 000 студенти -
едва 7% от студентите в
страната.
В “Здравни грижи”, къ-

дето се подготвят меди-
цински сестри, има 37%
увеличение спрямо 2013
г.,казаГеоргиСтойчевот
консорциума, който ра-
боти по рейтинговата
система по поръчка на
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Софийски университет "Св. Климент Охридски" Информатика и компютърни науки 4527
Нов български университет - Софи Информатика и компютърни науки 3630
Софийски университет "Св. Климент Охридски" Математика 3515
Американски университет в България - Благоевград Администрация и управление 3390
Технически университет - София Комуникационна и компютърна техника 3174
Американски университет в България - Благоевград Информатика и компютърни науки 2914
Американски университет в България - Благоевград Икономика 2810
Технически университет - София Математика 2750
Софийски университет "Св. Климент Охридски" Икономика 2629
Нов български университет - София Комуникационна и компютърна техника 2511
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София Машинно инженерство 2436
Нов български университет - София Обществено здраве 2410
Висше училище по застраховане и финанси - София Икономика 2354
Университет по библиотекознание и информационни Информатика и компютърни науки 2334 
технологии - София
Висше училище по мениджмънт Администрация и управление 2308
Медицински университет - София  Обществено здраве 2297
Медицински университет - Пловдив Обществено здраве 2286
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" Информатика и компютърни науки 2190
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София Общо инженерство 2163
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми 2145
Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София Военно дело 2132
Нов български университет - София Администрация и управление 2124
Технически университет - София Общо инженерство 2102
Химикотехнологичен и металургичен университет - София Металургия 2093
Софийски университет "Св. Климент Охридски” Комуникационна и компютърна техника 2084
Технически университет - София Електротехника, електроника и автоматика 2079
Химикотехнологичен и металургичен университет - София Електротехника, електроника и автоматика 2051
Американски университет в България - Благоевград Политически науки 2047
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София Електротехника, електроника и автоматика 2033
Технически университет - Варна Комуникационна и компютърна техника 2024
Технически университет - София Транспорт, корабоплаване и авиация 2017
Американски университет в България - Благоевград Обществени комуникации и информационни науки 1998
Бургаски свободен университет Информатика и компютърни науки 1990
Софийски университет "Св. Климент Охридски" Физически науки 1980
Софийски университет "Св. Климент Охридски" Администрация и управление 1972
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София Комуникационна и компютърна техника 1958
Софийски университет "Св. Климент Охридски" Политически науки 1948
Технически университет - София Енергетика 1940
Технически университет - София Администрация и управление 1937
Нов български университет - София Икономика 1925
Медицински университет - София Фармация 1912
Университет за национално и световно стопанство - София Икономика 1881
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София Електротехника, електроника и автоматика 1848
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна Обществено здраве 1813
Медицински университет - Плевен Обществено здраве 1794
Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София Национална сигурност 1773
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Информатика и компютърни науки 1769
Висше училище по телекомуникации и пощи - София Комуникационна и компютърна техника 1764
Технически университет - София Машинно инженерство 1762

Нов български университет - София Политически науки 1755
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" Информатика и компютърни науки 1752
Софийски университет "Св. Климент Охридски" Психология 1750
Университет за национално и световно стопанство - София Администрация и управление 1732
Университет за национално и световно стопанство - София Политически науки 1719
Технически университет - Габрово Електротехника, електроника и автоматика 1704
Русенски университет "Ангел Кънчев" Електротехника, електроника и автоматика 1688
Икономически университет - Варна Информатика и компютърни науки 1687
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София Архитектура, строителство и геодезия 1678
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София Биотехнологии 1670
Нов български университет - София Филология 1651
Технически университет - Габрово Машинно инженерство 1631
Университет по хранителни технологии - Пловдив Електротехника, електроника и автоматика 1611
Софийски университет "Св. Климент Охридски" Филология 1611
Химикотехнологичен и металургичен университет - София Общо инженерство 1607
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София Архитектура, строителство и геодезия 1591
Университет по библиотекознание и информационни  Национална сигурност 1581
технологии - София 
Бургаски свободен университет Комуникационна и компютърна техника 1578
Нов български университет - София История и археология 1573
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София Общо инженерство 1569
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна Медицина 1569
Химикотехнологичен и металургичен университет - София Материали и материалознание 1569
Софийски университет "Св. Климент Охридски" Биотехнологии 1561
Лесотехнически университет - София Администрация и управление 1557
Софийски университет "Св. Климент Охридски" Социология, антропология и науки за културата 1557
Академия на Министерството на вътрешните работи - София Национална сигурност 1548
Нов български университет - София Социални дейности 1544
Русенски университет "Ангел Кънчев" Комуникационна и компютърна техника 1544
Химикотехнологичен и металургичен университет - София Химични технологии 1543
Технически университет - Габрово Материали и материалознание 1541
Русенски университет "Ангел Кънчев" Национална сигурност 1539
Академия на Министерството на вътрешните работи - София Администрация и управление 1533
Софийски университет "Св. Климент Охридски" Туризъм 1532
Медицински университет - Плевен Медицина 1521
Международно висше бизнес училище - Ботевград Администрация и управление 1521
Технически университет - Габрово Общо инженерство 1512
Нов български университет - София Национална сигурност 1507
Висше училище по мениджмънт Икономика 1501
Университет по хранителни технологии - Пловдив Машинно инженерство 1500
Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София Икономика 1499
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София Науки за земята 1498
Технически университет - Варна Електротехника, електроника и автоматика 1497
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София Машинно инженерство 1496
Русенски университет "Ангел Кънчев" Информатика и компютърни науки 1489
Университет по хранителни технологии - Пловдив Енергетика 1489
Медицински университет - Пловдив Фармация 1488
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" Политически науки 1481
Тракийски университет - Стара Загора Енергетика 1479
Технически университет - Варна Енергетика 1475
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София Архитектура, строителство и геодезия 1475
Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна Военно дело 1474

Облагаем доход на завършилите
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Продължава на 20-а стр.
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Л
есотехническият уни-
верситет е образова-
телен и научен център 

за студенти и докторанти от 
цял свят, обучаващ специа-
листи по горско стопанство, 
технология на дървесината 
и мебелите, компютърните 
технологии в мебелната 
индустрия и инженерния 
дизайн на мебели. Тук се 
обучават също специалисти 
по ландшафтна архитекту-
ра, екология и опазване на 
околната среда, ветеринар-
на медицина, агрономство, 
растителна защита, стопан-

ско управление и алтерна-
тивен туризъм.

Компютърни технологии 
в мебелната индустрия е 
най-новата специалност на 
факултет „Горска промиш-
леност”. Разкриването є е 
в отговор на повишеното 
търсене в мебелната про-
мишленост на специалисти 
с високи дигитални умения 
и компетенции в областта 
на материалите и конструк-
циите при производството 
на мебели. 

Във факултета беше от-
крит нов учебно-демонстра-
ционен техноцентър BLUM. 
Центърът е изграден съв-
местно между Лесотехниче-

ския университет и фирмите 
ИНТЕРИОР-И, България, и 
Julius Blum, Австрия. Ос-
новната задача на центъра 
е да бъде в подкрепа на 
практическото обучение на 
студентите. 

В Лесотехническия универ-
ситет за учебната 2020-2021 
г. бяха организирани и про-
ведени онлайн 
предварителни 
и редовни 
кандидатсту-
дентски изпити 
по биология, 
рисуване, 
математика, 
английски език 
и биология на 

английски език. За онлайн 

кандидатстудентската кампа-

ния бяха изготвени указания 

и проведено обучение за 

провеждане на изпитите 

Лесотехническият университет - с 95 години традиции 
и европейски стандарти за кандидат-студенти и за 

квестори, в електронната 
среда на платформата за 
електронно обучение на 
ЛТУ BlackboardLearn, както 
и използвани приложения 
за видеоконферентни сесии. 
Получените резултати и 
реализираният прием на 
студенти в ЛТУ за настояща-
та учебна 2020-2021 година 
е по-добър в сравнение с 
предходната. 

Лесотехническият универ-
ситет е сред най-добрите 
университети в България, 
заема устойчиво челно 
място сред университетите 
в рейтинговата система на 
висшите училища и дава 
възможност за успешна 
кариера в областта на при-
родните науки.

Средни осигурителни доходи (топ 5)

Информатика и компютърни науки

Математика 

Проучване, добив и обработка на
полезни изкопаеми

Металургия

Комуникационна и компютърна техника

1981 лв.

1901 лв.

1891 лв.

1857 лв.

1794 лв.

Студентите намаляват

Но се увеличават в: (топ 7)

2014 г. 268 56

198 4282020 г.

Медицина Военно дело Стоматология Педагогика 

Национална
сигурност 

Здравни
грижи

Театрално и 
филмово изкуство

108% 59% 52% 42%

38% 37% 35%

Дял на завършилите, които работят 
на позиция, изискваща висше образование

51%
2020 г.
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Кой точно университет?
До 1500 лв.
разлика в

дохода после
Има големи различия

в средните нива на до-
ходи (достигат до 1500
лв.), на безработица и
на приложение на при-
добитото висше обра-
зование в зависимост
от завършеното висше
училище дори в рамки-
те на едно и също про-
фесионално направле-
ние, показва рейтинго-
вата система.

Има направления с големи
разлики между първите и
последните в класацията

гат два пъти, а в някои
случаи и повече.
Значително по-малки

разлики в данните за
реализацията на завър-
шилите в зависимост от
конкретното висше учи-
лище се наблюдават в
професионалните на-
правления, подготвящи
кадри основно за от-
браната, образование-
то и здравеопазването.

В някои най-масови-
те направления – “Ико-
номика”, “Администра-
ция и управление”, “Ко-
муникационна и ком-
пютърна техника” и

“Информатика и ком-
пютърни науки” – раз-
ликите по тези показа-
тели между завърши-
лите различните висши
училища често дости-





-

Нов български университет - София Биологически науки 1464
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София Икономика 1461
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър Архитектура, строителство и геодезия 1456
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София Транспорт, корабоплаване и авиация 1456
Нов български университет - София Право 1454
Софийски университет "Св. Климент Охридски" Право 1451
Медицински университет - София  Медицина 1450
Софийски университет "Св. Климент Охридски" Фармация 1449
Нов български университет - София Психология 1444
Софийски университет "Св. Климент Охридски" Химически науки 1443
Медицински университет - Пловдив Медицина 1441
Нов български университет - София Обществени комуникации и информационни науки 1441
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Комуникационна и компютърна техника 1437
Софийски университет "Св. Климент Охридски" Медицина 1434
Нов български университет - София Театрално и филмово изкуство 1429
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас Обществено здраве 1428
Бургаски свободен университет Електротехника, електроника и автоматика 1426
Лесотехнически университет - София Туризъм 1426
Софийски университет "Св. Климент Охридски" Философия 1424
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас Администрация и управление 1417
Тракийски университет - Стара Загора Електротехника, електроника и автоматика 1417
Софийски университет "Св. Климент Охридски" Обществени комуникации и информационни науки 1416
Академия на Министерството на вътрешните работи - София Архитектура, строителство и геодезия 1412
Университет по хранителни технологии - Пловдив Комуникационна и компютърна техника 1410
Софийски университет "Св. Климент Охридски" Теория и управление на образованието 1397
Технически университет - Габрово Комуникационна и компютърна техника 1387
Международно висше бизнес училище - Ботевград  Икономика 1386
Университет за национално и световно стопанство - София Право 1381
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Информатика и компютърни науки 1375
Тракийски университет - Стара Загора Медицина 1370
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас Електротехника, електроника и автоматика 1368
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас Химични технологии 1366
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна Фармация 1365
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново Военно дело 1357
Университет за национално и световно стопанство - София Обществени комуникации и информационни науки 1354
Софийски университет "Св. Климент Охридски" Науки за земята 1352
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Физически науки 1345
Университет по библиотекознание и информационни  Обществени комуникации и  1344
технологии - София информационни науки 
Тракийски университет - Стара Загора Общо инженерство 1344
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София Архитектура, строителство и геодезия 1342
Нов български университет - София Науки за земята 1331
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" Администрация и управление 1327
Софийски университет "Св. Климент Охридски" Здравни грижи 1323
Аграрен университет - Пловдив Растителна защита 1323
Нов български университет - София Туризъм 1321
Софийски университет "Св. Климент Охридски" Биологически науки 1321
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" Теория и управление на образованието 1318
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново Комуникационна и компютърна техника 1315
Русенски университет "Ангел Кънчев" Машинно инженерство 1313
Нов български университет - София Социология, антропология и науки за културата 1309
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Теория и управление на образованието 1307

Облагаем доход на завършилите Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Право 1296
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" Икономика 1296
Технически университет - Варна Растениевъдство 1288
Университет по хранителни технологии - Пловдив Общо инженерство 1287
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Теория и управление на образованието 1278
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив Администрация и управление 1271
Висше училище по телекомуникации и пощи - София Администрация и управление 1270
Лесотехнически университет - София Горско стопанство 1267
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Комуникационна и компютърна техника 1262
Лесотехнически университет - София Растителна защита 1253
Лесотехнически университет - София Науки за земята 1253
Химикотехнологичен и металургичен университет - София Биотехнологии 1250
Софийски университет "Св. Климент Охридски" История и археология 1249
Университет за национално и световно стопанство - София Социология, антропология и науки за културата 1246
Русенски университет "Ангел Кънчев" Материали и материалознание 1243
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Икономика 1240
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Общо инженерство 1233
Нов български университет - София Архитектура, строителство и геодезия 1229
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас Комуникационна и компютърна техника 1228
Софийски университет "Св. Климент Охридски" Социални дейности 1228
Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна Транспорт, корабоплаване и авиация 1222
Нов български университет - София Изобразително изкуство 1219
Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив Администрация и управление 1218
Софийски университет "Св. Климент Охридски" Педагогика 1214
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" Администрация и управление 1212
Бургаски свободен университет Администрация и управление 1209
Софийски университет "Св. Климент Охридски" Педагогика на обучението по ... 1206
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Физически науки 1206
Национална спортна академия "Васил Левски" - София Спорт 1205
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Администрация и управление 1202
Нов български университет - София Теория на изкуствата 1202
Международно висше бизнес училище - Ботевград Туризъм 1201
Икономически университет - Варна Администрация и управление 1201
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Архитектура, строителство и геодезия 1200
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" Право 1199
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" Икономика 1195
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас Материали и материалознание 1191
Нов български университет - София Музикално и танцово изкуство 1191
Лесотехнически университет - София Общо инженерство 1184
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Психология 1184
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Туризъм 1183
Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов Икономика 1182
Софийски университет "Св. Климент Охридски" Религия и теология 1180
Технически университет - Варна Машинно инженерство 1180
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" Политически науки 1179
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" Право 1179
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Информатика и компютърни науки 1178
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" Психология 1174
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" Филология 1171
Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив Национална сигурност 1171
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" Психология 1170
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Политически науки 1170
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Администрация и управление 1168
Национална спортна академия "Васил Левски" - София Педагогика на обучението по ... 1165
Технически университет - Варна Транспорт, корабоплаване и авиация 1161
Аграрен университет - Пловдив Растениевъдство 1159
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново Национална сигурност 1156
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Математика 1150
Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов Администрация и управление 1148
Икономически университет - Варна Икономика 1146
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Растителна защита 1145
Национална художествена академия - София Изобразително изкуство 1143
Университет по хранителни технологии - Пловдив Хранителни технологии 1140
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Право 1139
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново Администрация и управление 1138
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Театрално и филмово изкуство 1134
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Химически науки 1129
Технически университет - Габрово Администрация и управление 1129
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Политически науки 1125
Русенски университет "Ангел Кънчев" Общо инженерство 1123
Русенски университет "Ангел Кънчев" Политически науки 1120
Медицински университет - Плевен Здравни грижи 1120
Национална академия за театрално и филмово изкуство Театрално и филмово изкуство 1116 
"Кръстьо Сарафов" - София
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Икономика 1114
Университет по хранителни технологии - Пловдив Биотехнологии 1107
Тракийски университет - Стара Загора Обществено здраве 1106
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново Общо инженерство 1100
Лесотехнически университет - София Растениевъдство 1097
Русенски университет "Ангел Кънчев" Право 1095
Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София Педагогика на обучението по ... 1093
Русенски университет "Ангел Кънчев" Химични технологии 1092
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Филология 1092
Медицински университет - София Здравни грижи 1090
Русенски университет "Ангел Кънчев" Администрация и управление 1089
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас Педагогика 1085
Русенски университет "Ангел Кънчев" Транспорт, корабоплаване и авиация 1083
Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София Музикално и танцово изкуство 1080
Русенски университет "Ангел Кънчев" Здравни грижи 1079
Технически университет - Варна Общо инженерство 1078
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Социални дейности 1075
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас Общо инженерство 1075
Национална спортна академия "Васил Левски" - София Обществено здраве 1073
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас Икономика 1070
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив Икономика 1069
Колеж по туризъм - Благоевград Администрация и управление 1068
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Филология 1067
Аграрен университет - Пловдив Туризъм 1066
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" Национална сигурност 1066
Тракийски университет - Стара Загора Биологически науки 1066
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Комуникационна и компютърна техника 1064
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство -  Теория на изкуствата 1063
Пловдив 
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград История и археология 1063
Аграрен университет - Пловдив Икономика 1060
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Национална сигурност 1059
Тракийски университет - Стара Загора Животновъдство 1056
Бургаски свободен университет Педагогика 1056
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Педагогика 1055
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Педагогика на обучението по ... 1053
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Електротехника, електроника и автоматика 1053
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Химически науки 1052
Икономически университет - Варна Туризъм 1052
Бургаски свободен университет Икономика 1051
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Химически науки 1051
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-

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Машинно инженерство 1050
Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив Икономика 1050
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Педагогика на обучението по ... 1048
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" Философия 1048
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" Педагогика 1045
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Науки за земята 1045
Медицински университет - Пловдив Здравни грижи 1039
Русенски университет "Ангел Кънчев" Растениевъдство 1038
Тракийски университет - Стара Загора Педагогика 1036
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас Химически науки 1036
Тракийски университет - Стара Загора Растениевъдство 1035
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Икономика 1033
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Педагогика 1032
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Психология 1031
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" Педагогика на обучението по ... 1031
Университет по хранителни технологии - Пловдив Икономика 1027
Аграрен университет - Пловдив Животновъдство 1024
Тракийски университет - Стара Загора Машинно инженерство 1024
Бургаски свободен университет Право 1017
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна Стоматология 1015
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Биологически науки 1012
Русенски университет "Ангел Кънчев" Педагогика 1008
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Математика 1008
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" История и археология 1003
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас Здравни грижи 999
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Религия и теология 998
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Национална сигурност 994
Висше училище по мениджмънт Туризъм 993
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас Транспорт, корабоплаване и авиация 991
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Обществени комуникации и информационни науки 989
Тракийски университет - Стара Загора Икономика 985
Национална спортна академия "Васил Левски" - София Здравни грижи 981
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна Здравни грижи 978
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Филология 978
Бургаски свободен университет Психология 978
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Социология, антропология и науки за културата 976
Русенски университет "Ангел Кънчев" Педагогика на обучението по ... 970
Русенски университет "Ангел Кънчев" Икономика 970
Русенски университет "Ангел Кънчев" Биотехнологии 968
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Педагогика 966
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" Религия и теология 965
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" История и археология 962
Русенски университет "Ангел Кънчев" Социални дейности 960
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Философия 960
Тракийски университет - Стара Загора Социални дейности 959
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" История и археология 958
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Философия 957
Бургаски свободен университет Обществени комуникации и информационни науки 954
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Религия и теология 953
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Обществени комуникации и информационни науки 953
Аграрен университет - Пловдив Общо инженерство 951

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас Туризъм 951
Лесотехнически университет - София Ветеринарна медицина 946
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Туризъм 946
Колеж по туризъм - Благоевград Туризъм 940
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас Биотехнологии 940
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Социални дейности 939
Технически университет - Габрово Икономика 937
Технически университет - Варна Социални дейности 936
Университет по хранителни технологии - Пловдив Туризъм 934
Аграрен университет - Пловдив Науки за земята 932
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Педагогика на обучението по ... 932
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас Педагогика на обучението по ... 931
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Социология, антропология и науки за културата 931
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" Туризъм 925
Русенски университет "Ангел Кънчев" Хранителни технологии 924
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" Социология, антропология и науки за културата 918
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" Науки за земята 913
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Биологически науки 909
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Машинно инженерство 908
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Социални дейности 906
Медицински университет - София  Стоматология 906
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" Изобразително изкуство 903
Тракийски университет - Стара Загора Ветеринарна медицина 896
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" Обществени комуникации и информационни науки 895
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Науки за земята 894
Русенски университет "Ангел Кънчев" Обществено здраве 888
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Туризъм 882
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Спорт 876
Тракийски университет - Стара Загора Здравни грижи 876
Тракийски университет - Стара Загора Хранителни технологии 873
Академия за музикално, танцово и изобразително Музикално и танцово изкуство 871 
изкуство - Пловдив
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" Социални дейности 871
Академия за музикално, танцово и изобразително  Изобразително изкуство 868
изкуство - Пловдив
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас Филология 867
Софийски университет "Св. Климент Охридски" Изобразително изкуство 862
Академия за музикално, танцово и изобразително  Педагогика на обучението по ... 847
изкуство - Пловдив,
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Театрално и филмово изкуство 844
Технически университет - София Хранителни технологии 840
Театрален колеж "Любен Гройс" - София Театрално и филмово изкуство 830
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" Музикално и танцово изкуство 829
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Музикално и танцово изкуство 822
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Музикално и танцово изкуство 822
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Обществено здраве 819
Технически университет - Габрово Социални дейности 818
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Физически науки 814
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" Изобразително изкуство 797
Медицински университет - Пловдив Стоматология 781
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Изобразително изкуство 778
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Проф. Анастас Герджиков, 
ректор на Софийския университет:

Пандемията само ускори
промяна, която беше неизбежна

Проф. Ивайло Копрев,
ректор на Минно-геоложкия университет:

Получихме шанс за качествен скок, кадрите ни 
се справят с всякакви предизвикателства

 Пандемията ни научи, че дори нещата, които ни се струват 
най-стабилни, подлежат на промяна, и че самите ние сме много 
по-способни на промяна и по-адаптивни, отколкото смятаме.
 Висшето образование вече се променя заради развитието 
на модерните технологии и навлизането им във всички сфери на 
живота. Пандемията само ускори една промяна, която беше 
неизбежна и беше свързана с това, че развитието на изкустве-
ния интелект и на най-новите технологии ще промени пазара 
на труда, индустрията и обществото в много по-голяма 
степен и по-бързо, отколкото са го направили предишните 
научни революции.
 Но пандемията промени и начина, по който се възприемаме 
като хора, защото извади на показ едновременно най-доброто и 
най-лошото у човека. Да се надяваме, че ще надделее доброто.

 За първи път се изправяме пред подобно предизвикателство 
като пандемията от COVID-19. Нашата мисия и дълг да предава-
ме знанията и наученото обаче остава. Пандемията ни научи да 
го направим, използвайки всички възможни средства, като 
непрекъснато усъвършенстваме средствата, методите и 
процесите за ефективно, отворено за нови възможности 
предаване на знания. 
 Настоящата кризисна ситуация, която продължава вече 
повече от 9 месеца, ни позволява да погледнем процеса на 
обучение под друг ъгъл, в посока на отваряне на нови възможнос-
ти, като получихме шанса да направим качествен скок - да 
покажем, че инженерните науки са науките на бъдещето, че 
кадрите, които подготвяме, са в състояние да се справят с 
всякакви предизвикателства.

Какво трябва да се промени във висшето образование след пандемията?
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Трендове 2020

Рейтинговата система на висши-
те училища в България откроява
няколко тренда:
� Увеличава се броят на студен-

тите в направленията, подготвящи
кадри за здравеопазването.

Това е част от трайна тенденция на
рационализиране на структурата на
българското висше образование и
нейното доближаване до потреб-
ностите на пазара на труда.
�Вторатенденция:увеличаватсе

международно разпознаваемите

научни публикации на българските
висши училища
� Нараства делът на чужде-

странните студенти в страната
� Увеличава се делът на завър-

шилите, които имат принос към
осигурителната система на страна-
таисереализиратнапозиции,изиск-
ващи висше образование.

Информацията е в интернет
базираната платформа

https://rsvu.mon.bg/.
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Проф. Димитър Димитров, 
ректор на Университета за 

национално и световно стопанство:

Уроците са в 3 направления

Проф. Сеня Терзиева-Желязкова,
ректор на Химикотехнологичния 

и металургичен университет:

Справихме се, но вярваме, че ще продължим 
работа в реална лабораторна среда

 Пандемията ни научи, че трябва да бъдем по-гъвкави, да сме готови за подобни 
кризи, които сигурно ще зачестяват в бъдеще. Трябва да сме готови на всякакви 
форми на обучение и на свикване на събрания и всякакви колективни технологии 
чрез използване на информационни технологии. Да сме подготвени за работа от 
вкъщи, ако се наложи. Това ще са уроците от пандемията.
 Университетите обаче получиха няколко важни урока да гледат напред в 
бъдещето в 3 направления. Първото е европеизация на българските университе-
ти в рамките на европейските мрежи от университети - виртуални кампуси, 
виртуална мобилност, обмен на студенти и преподаватели, споделяне на ресурси 
и общи дипломи. Скоро участвах в среща на ректорите на европейските универ-
ситети, спечелили такива проекти.
 Второто направление е още по-широко използване на информационните 
технологии, като съчетаваме и присъственото обучение, и новите възможности, 
които се откриха пред нас. Информационните технологии ще ни помагат да сме 
още по-атрактивни. Третото важно направление според мен е сътрудничество-
то между българските университети, което ще се засили. То е в резултат и на 
политиката на министерството на образованието. И това ни чака в бъдеще - 
обединяване на усилията на университетите в едно или друго направление.

 Обучението в областта на химичните технологии, биотехнологиите, металур-
гията и материалознанието е изградено върху формиране на теоретичната 
подготовка, която има за цел да доведе до развитие на умения и компетентности. 
В академичната практика това се изразява в система от практически занятия, в 
които студентите упражняват умения за работа с апаратура, експерименти на 
процеси със специализиран софтуер, управляват се процеси, развиват се 
аналитични умения за обработка на данни, генерирани от експериментални 
модели, за специалностите, които са в сферата на химичните технологии. Основ-
ната мотивация на студентите да ги изучават е любовта им към химията. Точно 
тук изграждането на знания и умения включва всички анализатори, затова 
базата, върху която стъпва обучението по химични технологии, е лабораторната 
практика. 
 В условията на пандемия Химикотехнологичният и металургичен университет 
се изправи срещу трудно решим проблем „Как да заменим лабораторния експери-
мент с компютърно-демонстрационен  експеримент?“. В значим дял от занятията 
през пролетта на 2020 г. академичният състав се справи. Намерихме всички 
достъпни източници, направиха се демонстрации на студентите в електронна 
среда, генерираха се бази от данни, основани на реални проблеми на технологиите, 
които студентите трябваше да обработят и да представят като резултат от 
експериментални задачи. 
 За ХТМУ дистанционната форма на обучение никога не е стояла като визия за 
бъдещето. Пандемията ни показа, че можем да организираме представянето на 
образователното съдържание в електронен формат. Това, разбира се, е релевант-
но към форсмажорните обстоятелства. 
 Студентите и преподавателите не спират да вярват, че ще продължат да 
работят в реална лабораторна среда, където да поддържат максимално продук-
тивна комуникация във връзка със съдържанието на академичните задачи. 
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Педагогика измества Администрация и управление от второто място.
Право отпада от петте най-масови

Икономика

Педагогика

Администрация
и управление

Медицина

Комуникационна и
компютърна техника

Информатика и
компютърни науки

Право

30 916
студенти 

15 388
студенти 

13 373
студенти 

12 434
студенти 

8316
студенти 

7913
студенти 

7331
студенти 
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Ще се опитам да
направя ре-
троспекция на

основните промени, кои-
тосеслучихавсистемата
на българското висше
образование през по-
следните 3 десетилетия.
В началото на 90-те го-

дини в системата на вис-
шето образование са би-
ли приемани 30% от за-
вършващите гимназия.
Тогава се прие един
краен модел на акаде-
мично самоуправление.
Презследващите годи-

ни се взе решение за ли-
берализация и масови-
зация на приема.

Кулминацията
беше 2008 г.,

когато се взе решение за
пълна либерализация на
приема в държавните
висши училища и на фи-
нансиране на пазарното
търсене от страна на сту-
дентите.Създадохасе14
частнивисшиучилища, а
държавните създадоха
100 нови професионални
направления.
Нямаме повече дър-

жавни висши училища,
отколкото през 1990 г.,
но държавните висши
училища обраснаха про-
филнопредимноспрофе-
сионални направления в
областта на социалните,
стопанските и правните
науки. Това беше реак-
ция на предлагането и на
избуялото търсене в тези
професионални напра-
вления. Като се увеличи

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев:

Висшите училища разбраха,
че финансирането им все
повече ще зависи от
показателите в рейтинга

За университетите
най-важното

е репутацията

дагогическото образова-
ние и търсенето на учи-
телска професия.
През 2010 г. имаме

първото издание на рей-
тинговата система. Ми-
налото десетилетие е

десетилетието
на рейтинговата
система
Аз бих го разделил на 2

- до 2015/2016 г. и след
това.Каквосеслучипрез
последните 10 години?
Приемътдостигнамакси-
мумасипрез2014г.През
2015 г. предложихме
промени в закона, които
нидадохавъзможностда
провеждаме политика, а
не да финансираме па-
зарното търсене на вис-
ше образование, да пре-
структурираме приема.
Направихме го благода-
рение на показателите,

които са в рейтинговата
система,

обективните
показатели
основно за
научна дейност и
реализация плюс
акредитацията
През2013г. стартирах-

ме преструктуриране на
финансирането,номного
по-важна крачка беше
преструктурирането на
приема.
В резултат на възмож-

ността да преструктури-
рамеприемавпрофесио-
налнонаправление“Ико-
номика” приемът за 5 г. е
намален със 72%, в “Ад-
министрация и управле-
ние” - със 77%, в “Обще-
ственикомуникациииин-
формационни науки” - с
58%,в “Политическинау-

ки” - с 63%.
Не успяхме да възста-

новим приема в инже-
нерните професионални
направления. През 2014
г. системата се сблъска и
с демографското нама-
ление. Общото намале-
ние в държавните висши
училищае34%-от58000
на38000.Товавключваи
магистър след бакала-
вър.
Това е политика и на

стимулиране на висшите
училища да се концен-
трират в силните си про-
фесионални направле-
ния.
Тази политикаще про-

дължи да се реализира.
Тази година само в
УНСС приемът е нама-
лен 2 пъти спрямо мина-
лата година, т.е. УНСС
вече ще приема по-до-
бри студенти.

приемът до 80% от за-
вършващите гимназия,

се увеличи
нерационалното
търсене на висше
образование -

заради дипломата, про-
сто да завършиш висше
образование, няма зна-
чениекъде,къдетосеучи
по-лесно, в големия град.
Да продължат да ги из-
държат родителите или
просто да се включат в
студентския купон. Ос-
новното беше да се при-
добие диплома. Не тол-
кова знания и умения, не
толкова перспектива за

реализация.
През тези години, осо-

бено през последното
десетилетие на миналия
век имахме тежки транс-
формации във всички от-
расли.
Много бизнеси започ-

наха отново в края на 90-
те години. Техническите
кадри бяха с едни от най-
ниските възнагражде-
ния. Това доведе до сил-
на деформация на про-
филната структура - спад
в техническите профе-
сионални направления.

Ниските заплати
на учителите

доведоха до спад на пе-

Учещите...
(Продължение от 16-а стр.)
Студентитев“Администрацияиупра-

вление” са намалели в разглеждания
период, но тези, които работят по спе-
циалността, са се увеличили до 41%. А
42%отстудентитепо“Икономика”вече
са концентрирани в университетите,
които са в топ 3 по представяне в това
направление, каза Георги Стойчев от
консорциума, който работи по Рейтин-
говата система.

Какво искат да
учат младежите
Кои са направленията с най-голямо

увеличение на студентите за послед-
ните 7 г.?
Медицина - 108%
Военно дело - 59%
Стоматология - 52%
Педагогика - 42%
Национална сигурност - 38%
Здравни грижи - 37%
Театрално и филмово изкуство -

35%.
В“Администрацияиуправление”спа-

дът спрямо 2013 г. е 45%.
41% по-малко студенти учат “Иконо-

мика” спрямо 2013 г.
Петте най-масови професионални

направления през 2020 г. са:
� Икономика - 30 916 студенти
� Педагогика - 15 388

� Администрация и управление - 13
373
� Медицина - 12 434
� Комуникационна и компютърна

техника - 8316
�Следва “Информатикаикомпютър-

ни науки”, със 7913 студенти
� Едва на 7-о място е “Право” със

7331 студенти, като за първи път в Рей-
тинговата система това направление
отпада от петте най-масови.
Заслужавадасеотбележи,че“Педа-

гогика” измества “Администрация и
управление” като второто най-масово
направление.

Първи места
Софийскиятуниверситет“Св.Кли-

мент Охридски” е на първо място в 23
направления.
Технически университет - София -

в 6 направления.
Медицински университет - София,

в 4 направления.
Водещ в 3 направления е Химико-

технологичният и металургичен
университет - София.
Първи места в 2 направления имат

Американският университет, Аграр-
ният университет в Пловдив и Тра-
кийският университет в Стара Заго-
ра.
Други 12 висши училища оглавяват

поеднакласация.В8направлениякла-
сациите се оглавяват от висши учили-
ща извън столицата, а в 2 направления
– от частни висши училища.
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Висшите училища раз-
браха,чефинансирането
им все повече ще зависи
от показателите в рей-
тинговата система. Раз-
браха, че основната отк-
лика идва от показате-
литезареализацияиза
наука.Много висши учи-
лищастартирахаполити-
ки за насърчаване на
научната дейност. Някои
обвързаха възнагражде-
нията с нея. Научната
дейност е нараснала
близо 2 пъти. Разбраха,

че трябва да имат връзки
с бизнеса, че

трябва да се
фокусират върху
силните си
професионални
направления
Разбраха, че свърши

горивото на масовиза-
цията и няма да могат да
поддържат всички на-
правления, които бяха
натворили, които са не-
присъщи за профила им.

Аз като министър ут-
върждавам списъка със
стратегически цели и за-
дачи.
Идеята е да бъдем

партньори в стратегиче-
ското управление. Край-
но затвореният модел на
академично самоупра-
вление доведе до разда-
лечаване на държавата
от висшите училища. Те
казваха: дайте пари, ние
сме автономни.

(Продължава
на 27-а стр.)
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Къде отиват отличниците
Най-висок среден успех от дипло-

мата за завършено средно образова-
ние имат приетите студенти в първи
курс в направленията “Медицина”
(5,56), “Фармация” (5,50), “Стоматоло-

гия” (5,49), “Математика” (5,40) и “Фи-
лология” (5,22). Средният успех от ди-
пломата за завършено средно обра-
зование на приетите в първи курс сту-
денти в страната като цяло е 4,96.

Делът на чуж-
дестранните сту-
денти в България
се увеличава от
около 4% през
2013 г. до близо
8% от действащите сту-
денти през 2020 г.
Най-много чужде-

Двойно повече
чуждестранни студенти

странни студенти се
обучават в направле-
нията “Медицина”

(56%), “Стоматология”
(42%) и “Ветеринарна
медицина” (33%).

Студенти от Софийския уни-
верситет “Св. Климент Охрид-
ски” на откриването на акаде-
мичната година в Ботаниче-
ската градина.

СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Лидер по критерия
“престиж сред ра-
ботодателите” в

професионалнотонапра-
вление “Общо инженер-
ство” е Техническият
университет в София.
Следват го техническите
университети във Варна
и Габрово.
По същия критерий в

направлението “Иконо-
мика” води Университе-
тът по национално и све-
товно стопанство. Второ-
то място си делят Иконо-
мическият университет
във Варна и Стопанската
академия в Свищов, а на
трето място е Софийски-
ят университет.
Това показва класа-

цията от последното из-
дание на Рейтинговата
система на висшите учи-
лища.
В медицина номер 1 по

престиж сред работода-
телите е Медицинският
университет в София.
След него се нареждат

медицинските висши
училища в Пловдив и
Плевен.
Същатаеподредбатаи

в професионалното на-
правление “Здравни гри-
жи”.

Бизнесът
предпочита
икономисти
от УНСС

Харесва юристите
и психолозите

от Софийския, показва
класацията по престиж

Софийският универси-
тет е най-престижен спо-
редработодателите вна-
правленията “Админи-
страция и управление”,
“Биологически науки”,
“Математика”, “Обще-

ственикомуникациииин-
формационни науки”,
“Педагогика”, “Педагоги-
ка на обучението по...”,
“Право”, “Психология”,
“Социални дейности”,
“Туризъм”и “Филология”.

Колко научни публикации
Продължава увеличението на

броя на научните публикации на
българските висши училища в меж-
дународните библиографски бази
данни.
Броят на научните публикации на

българските висши училища в би-
блиографската база данни Web of
Science през последните пет пълни
години (2015-2019) надхвърля 17
600 и е двойно по-голям, отколкото
за предходния петгодишен период

(2010-2014.), в рамките на който
има регистрирани 8567 публика-
ции.
Софийският университет, меди-

цинските университети в София,
Пловдив и Варна, както и Химико-
технологичният и металургичен уни-
верситет продължават да бъдат вис-
шите училища в България с най-ви-
сок индекс на цитируемост на нау-
чните публикации в Scopus и Web
of Science.
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10 години рейтинг с каузата за
по-качествено висше образование

Рейтингът на висшите
училища в България е с
юбилей - новото изда-
ние е десето поред.
Данните в Рейтинго-

вата система са актуа-
лизирани по поръчка
на МОН от консор-
циумИОО-С, съставен
от Институт “Отворе-
но общество” – Со-
фия, и “СирмаСолю-
шънс”. Информацията
от всички издания се
разпространява без-
платно, подредена пре-
гледно в книжки с в. “24
часа”. (На снимката
вляво)
“24 часа” заедно с ек-

ип от експерти създаде
първия рейтинг на вис-
шите училища у нас и
резултатите публику-
вахмена 19май 2004 г.
Макар и неофициален,
този рейтинг бързо се
превърна вавторитетен
показател за развитие-
то на висшето образо-
вание в България.
През 2005 година бе

направено второ, усъ-
вършенствано издание
на рейтинга, в което бе
включена и класация
на работодателите.
След това в. “24 ча-

са” стана мотор на
каузата този рейтинг
да се прави от консор-
циум с държавно учас-
тие и сериозни ресурси.
Това се случи и офи-
циалната рейтингова
система на университе-
тите в България имаше
своето първо издание
през 2011 г.Книжките с годишните издания на Рейтинговата система, които се разпространяват с “24 часа”.

Висшите училища
разбраха...
(Продължение от 25-а стр.)
Ние казвахме: като сте автономни, оправяйте

се. Няма на кого друг да разчитаме да имаме до-
бре подготвени специалисти, затова трябва да
вървим ръка за ръка.
Университетите трябва да бъдат свързани. На-

шите висши училища са малки на фона на все
по-глобализиращия се образователен пазар. Ще
насърчаваме тези, които се включат в европей-
ски университетски мрежи.

Радостната новина от тази година
е, че имаме 5 висши училища, които са част от
европейски университетски мрежи. Те ще са
мрежи от висши училища в различни страни. Те-
зи висши училища, които имат общи програми,
обединяват общ научен капацитет, могат да на-
правят по-интердисциплинарни програми.
Една от големите промени в системите на вис-

шето образование, която се случва, е, че бакала-
върските програми трябва да дават по-интеграл-
ни знания заради променящия се характер на
професиите. Всяка професия ще изисква повече
комплексни знания. Днешните студенти няма да
сменят само работното си място, но и професии.
Това изисква по-широка база на бакалавърската
степен и учене през целия живот - надграждане
с повече магистърски степени. Изисква повече
преподаватели, които малки висши училища не-
винаги могат да поддържат като школи.
Другата голяма промяна е, че висшите учили-

ща разбраха, че най-важното през следващите
години е тяхната репутация. Висшите училища
трябва да накарат студентите да учат, а не да се
опасяват, че ако дадат 2 проекта, студентът ще
избяга. Няма да изгубят държавна субсидия, ако
случайно някой студент не завърши.
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