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Повече от 10 години след подписването в Болоня (19 юни 1999 г.) на Съвместната 
декларация за европейско пространство на висшето образование може би изглежда 
странно да се говори за съпоставяне на традиционализма и модернизацията в сис-
темата. Все пак въпросът придобива нови измерения в светлината на съвременните 
тенденции – разширяване на достъпа, осигуряване на качество, стремеж към увели-
чаване на мобилността. Какво е това, което поддържа висшето образование „живо” и 
вдъхновяващо и какво трябва да се промени? Еднозначен отговор няма, както няма 
унифициран подход за постигане целите на Болонския процес. Все пак общите цели 
изправят отделните държави пред общи предизвикателства, а заедно с това и всеки 
един участник в системата на висшето образование, в т. ч. и потребителите на кадри. 

Какви са нагласите и очакванията?

Най-общо казано – висококачествена подготовка, бърза реализация на пазара на 
труда, лична удовлетвореност от придобитите знания, умения и компетентности… За 
съжаление понякога реалността е доста различна от очакванията на отделните учас-
тници в процеса на обучение. И точно тук идва един все още нов за нашата образова-
телна система термин – „гъвкавост”. Каква да е обаче степента на гъвкавост при пред-
лагане на конкретната програма, така че да се отговори на индивидуалните потребно-
сти и в същото време да се гарантира високото ниво и достойнствата на съответното 
обучение? Ясно е, че запазването на досегашното статукво, при което измерители са 
предимно количествени признаци, не е работещ вариант. Продължителността на обу-
чението отдавна вече не може да бъде показател за неговото качество, както сама по 
себе си не би могла да бъде и учебната натовареност на студентите. Това което дава 
ясна представа за същността на процеса и също е измеримо, са резултатите от учене-
то. Но не това, което е научено е важно, а това което е осъзнато и може да се прилага 
на практика. 

Ето тук идва още един нов момент – наред с добрата теоретична подготовка, която 
традиционно се осигурява в българската образователна система и която вече съв-
сем не е достатъчно условие за успеваемост в реалния живот, да се засили практи-
ческата част на обучението. И ако за някои специалности това е задължителен еле-
мент на учебната програма, то за много други тази постановка си остава едно добро 
пожелание. За постигането на по-добри резултати по отношение на практическата 
подготовка не е нужно много – достатъчно е да се засили сътрудничеството между 
образователните и работодателските институции с цел адекватно осигуряване както 
на теоретична подготовка, така и на актуални практически умения. Разбира се това е 
свързано както с модернизиране и обогатяване на учебните планове и програми, така 
и с разнообразяване и осъвременяване на методите за преподаване, а в някои случаи 
дори и усъвършенстване на структурите за управление на съответната институция. 

Неоспорим факт е, че съвременните тенденции на глобализация и засилено меж-
дународно сътрудничество, както и стремежът за постигане на общество, основано на 
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знанието, налагат преосмислянето на основната цел на висшето образование. Днес 
институциите за висше образование работят в условията на все по-засилен общест-
вен интерес и дори натиск както по отношение на качеството, така и по отношение на 
достъпа до образование и условията, в които то се осигурява. Работодателите, като 
крайни потребители, стават все по-критични и взискателни към резултатите от обуче-
нието. Студентите също предявяват конкретни и в много случаи обосновани претен-
ции. Преподавателите са принудени да осъзнаят ролята и мястото си в целия процес 
по един нов и нерядко доста предизвикателен начин.      

Успешно висше образование 

От съществено значение за постигането на тази цел е дефинирането на основната 
мисия и основната цел на висшето образование. В светлината на съвременните терми-
ни и тенденции те биха могли да се определят по следния начин:

Основна мисия на институциите за висше образование – създаване, запазване, 
оценка и разпространение на знанието. 

Основна цел – подготовка на висококвалфицирани специалисти, формиране на 
знания, умения и компетентности за личностна реализация в условията на интензивно 
развитие на техниката и технологиите и стремеж към повишаване на конкурентоспо-
собността.

Следващата стъпка е набелязването на мерките, които могат да съдействат за пос-
тигането на целта. Една от тези мерки е актуализирането на методиките и образо-
вателните стратегии, както и по-широкото приложение на съвременните техники и 
технологии в процеса на обучение. Това би стимулирало иновативното и творческо 
мислене не само на студентите, но и на преподавателите и освен това ще съдейства за 
модернизирането и обогатяването на учебните планове и програми.

Друго предизвикателство пред съвременното висше образование е осигурява-
нето на качествена подготовка на специалисти в областта на високите техно-
логии и свързаните с тях научни изследвания. Необходимо е да се продължат 
усилията за осигуряване на адекватен отговор на актуалните изисквания на пазара на 
труда и подготовката на компетентни специалисти с нагласа и готовност за постоянно 
повишаване на квалификацията, за актуализиране и разширяване на знанията, умени-
ята и компетентностите. Това се налага по много причини някои от които са: 

В последните години конкурентоспособната икономика все по-категорично дик-
тува своите  изисквания  и към всяка една от страните в триъгълника на знанието 
„образование – научни изследвания – иновации”. За да отговори на тези изисквания 
образованието трябва да осигурява възможности за иновации и успешна комер-
сиализация на инвестициите, вложени в учебния процес. В Съзобщението от Кон-
ференцията на европейските министри, отговарящи за висшето образование в 46-те 
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страни-участнички в Болонския процес (Льовен/Льовен-ла-Ньов, 28-29 април 2009 г.), 
се посочва: „Висшето образование на всички нива трябва да се основава на вър-
ховите постижения в областта на научните изследвания и разработки, като по 
този начин да поощрява иновациите и творчеството в обществото.” Това пред-
полага целенасочени действия за осигуряване на работещи възможности (включи-
телно и финансови) за трансгранично сътрудничество в рамките на триъгълника на 
знанието и обмяна на опит, информация и примери на добри практики, които да бъдат 
интегрирани в учебните планове и програми. Недостигът на иновации и предпри-
емаческа култура в областта на висшето образование и научните изследвания 
влияе пряко върху резултатите от тяхната дейност. От една страна това се отра-
зява неблагоприятно върху подготовката на специалистите с висше образование, а от 
друга – води до несъответствие с изискванията на пазара на труда и до намаляване 
на инвестициите, особено частните. За преодоляването на предизвикателствата, кои-
то отправя работното място на ХХІ век, е необходимо да се създадат условия за 
комерсиализиране на инвестициите в образованието и реализирането им на 
един по-късен етап не само като адекватно подготвена работна сила, но и под 
формата на работещи иновации. Необходимо е чувствително подобряване на 
условията за достъп до капитали за финансиране на иновации и увеличаването 
на участието в съществуващи и нови програми за научни изследвания.

Създаването на научноизследователски и производствени центрове на тери-
торията на висшите училища съвместно с бизнеса и с активна подкрепа от страна 
на държавата също би допринесло за повишаване нивото на предлаганото об-
разование и обучение и до засилване на практическия елемент. От своя страна 
по-тясното сътрудничество с бизнеса ще представи нови възможности за научни 
изследвания, в т. ч. и в областта на информационните технологии. 

Усъвършенстването на структурите за управление на висшите училища е 
друго необходимо условие за повишаване на ефективността и иновативния им потен-
циал. Един от основните фактори за играждане на общество на знанието са именно 
стабилните и с творческа нагласа висши училища, които активно подпомагат ученето 
през целия живот, осигуряват качествено обучение, развиват и стимулират провежда-
нето на научни изследвания и прилагането на иновативни методи и подходи.

Постигане на устойчивост 

Глобалната промяна на климата, дефицитът на енергийни източници, респективно 
енергийната ефективност, изхранването на населението на Земята поставят съвър-
шенно нови предизвикателства пред образованието и науката. Изследователските 
процеси за създаване на нови технологии, свързани с устойчивото опазване на окол-
ната среда изискват повишени инвестиции в подготвката на специалисти в съ-
ответните области, както и актуализиране и дори промяна на много традиционни 
университетски курсове и организационни механизми.
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В това отношение възможностите на информационните технологии все още не 
са напълно разработени и експлоатирани. Прилагането им в учебния процес може 
да бъде както в посока на осъвременяване и обогатяване на учебните планове и програ-
ми, така и в посока контролиране и планиране на използваните ресурси и създаване на 
нови идеи и подходи за преодоляване на предизвикателствата.

В този смисъл дистанционното обучение може да се разглежда не само като сред-
ство за осигуряване на актуални компетентности и нови възможности за трудова заетост, 
но и като възможност за по-икономична експлоатация на природни ресурси. Тази фор-
ма е особено подходяща не само за изготвянето на съвместни образователни програми 
между отделни институции в различни части на света, но и за разработването на инова-
тивни проекти с приложен характер, свързани с устойчивото развитие и опазването на 
околната среда.

Увеличаването на възможностите за използване на информационните технологии в 
учебния процес, разбира се, е свързано и с наличието на умения за работа с тях. По 
тази причина предизвикателството е отправено не само към студентите, но особено към 
преподавателите, които трябва да променят традиционните методи и похвати на работа 
и нерядко от обучаващи да се превърнат в обучавани. Това предполага известна 
промяна и в начина на мислене и готовност за актуализиране и повишаване на лич-
ните знания и умения.

Достъп и качество

Най-важният елемент за постигане на устойчиво развитие и икономика, основана на 
знанието, са човешките ресурси и осигуряването на възможности за придобиване 
на необходимите знания, умения и компетентности. В този смисъл висшите училища 
придобиват все по-ключово значение за повишаване на продуктивността и конкурен-
тоспособността, както и за подпомагане на хората при реализиране на пълния им потен-
циал и постигане на личностните им цели. 

Нарастващата конкуренция между висшите училища и изискванията на пазара на тру-
да се отразяват и върху достъпа до висше образование. Улесняването на условията за 
прием би довело до повишено участие не само в традиционните университетски курсове, 
но и в програми за учене през целия живот и по този начин би допринесло за повишаване 
на квалификацията и преодоляване на конкурентния натиск. Нуждата от овладяване на 
нови знания и умения, както и актуалните тенденции на пазара на труда увелича-
ват интереса към висшето образование не само от страна на току-що завършилите 
средно образование, но и от страна на хора в активна трудова възраст. Това предполага 
създаването на комбинирани модели за обучение наред с традиционните сцел удовлет-
воряване на индивидуалните потребности и цели. От друга страна тази тенденция може да 
окаже негативно влияние върху качеството на предлаганото обучение, породено от 
недостига на квалифицирани преподаватели, на материална база и ресурси и т.н. 
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Това, разбира се, е и една от причините, обуславящи необходимостта от високи 
изисквания към подготовката и резултатите в края на обучението. Създаването 
на функционални системи за осигуряване и поддържане на качеството и акту-
алността на обучението е от критично значение. Необходимо е да се зададат точни-
те параметри и критерии, които да поддържат високото ниво на образованието и да се 
осигурят възможности за съхраняване на традиционно силните му страни. Дискутира 
се и разработването на надежден общовалиден и общопризнат инструмент за 
оценка на качеството на образованието, който следва да бъде носител на универсал-
ни показатели, но в същото време да съчетава характерните особености на различните 
учебни програми.

Друг инструмент, който все по-често се свързва с въпросите за 

Обсъждане на нуждите от заетост:

Осигуряването на възможности за устойчива трудова заетост трябва да бъде 
приоритет в подготовката на специалистите с висше образование. Това предполага 
прилагането на съвременни учебни планове, основаващи се на последните достиже-
ния в науката и технологиите. Този процес е пряко свързан и с квалификацията на 
преподавателите и техните умения и нагласи за работа в иновативна среда. 

Конкретен пример за целенасочени действия в тази насока е Националната програ-
ма за реформи, в която е предвидена специална мярка – изграждане и развитие на 
национална система за периодично наблюдение на пазара на труда във връзка с 
определени потребности от кадри с необходимата квалификация. Със съвместните уси-
лия на различни институции следва да се разработи и въведе механизъм за регулярно 
провеждане на национално изследване и анализ на пазара на труда с определе-
ни пространствени и времеви рамки. 

Заключение

Българската образователна система действително е една от най-старите в Европа и 
преминавайки през различните етапи на историческото развитие на държавата ни със 
сигурност се е утвърдила като носител на редица исконни ценности и традиционно сил-
ни страни. Наред с това обаче, тя не се развива изолирано от европейското и световно 
образователно пространство и е необходимо да отговаря на конкретни изисквания и да 
се справя с конкретни предизвикателства. Потенциалът за това е налице, остава един-
ствено желанието и нагласата. Нагласата за развитие и усъвършенстване, но не по тече-
нието на реката, а ясно, осъзнато и отговорно усъвършенстване, което единствено би 
могло да доведе не просто до развитие, а до развитие в правилната посока.
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През тази година процесът Болоня отбеляза успешния завършек на своята основна 
цел – изграждане на Европейско пространство за висше образование. Стъпка по стъпка 
процесът добавяше нови насоки на действие, които разширяваха обхвата и съдържани-
ето му, за да може с основание да се каже днес, че Болоня е една действително пълно-
ценна, динамична и всеобхватна политическа стратегия на европейското висше обра-
зование. Стартирайки от основната структурна ос – организиране на процеса на висше 
образование около сравними и съвместими степени, при измеримост на резултатите от 
обучението за всеки модул или учебна програма с прилагане на инструменти за качество 
и прозрачност – процесът разгърна политиките си до сферите на социалните и икономи-
чески измерения за висшето образование. Така процесът Болоня достигна своя апогей и 
стана основен механизъм за изпълнение на Лисабонската цел, насочена към висока кон-
курентоспособност на европейската икономика и максимална заетост на гражданите. 

Постепенното и последователно разширяване на разбирането за общи действия във 
всички системи за висше образование в Европа включи през 2007 година, след срещата 
на министрите на образованието в Лондон, идеята за кариерно ориентиране, за ключова-
та роля на връзката между висшите училища и пазара на труда. Изследването на Европей-
ската асоциация на университетите (EUA) „Насоки” (Trends 2010) показва, че към момента 
83% от европейските институции за висше образование предлагат на студентите услуги 
за кариерно ориентиране, а 66% предоставят психологически консултации. Разбира се, 
обхватът на услугите по кариерно ориентиране се различава значително между нацио-
налните системи за висше образование и дори между отделните университети. Отбеля-
зана е обаче тенденция към определено увеличаване на мястото и ролята, които тези ус-
луги заемат в рамката на цялостното управление на качеството на висшето образование. 
Нещо повече – тенденцията за включване на университетското кариерно ориентиране в 
системата на висшето образование отбелязва активността на прехода към „многократно 
по-холистичен подход към студента от страна на университетите” по думите на Андре 
Сурсок, ръководител на проучването на EUA. 

Кариерните центрове с цялото разнообразие от функции (реални и желани) се пре-
връщат в основни институционални звена, подкрепящи реформите на процеса Болоня. 
Услугите по кариерно ориентиране все повече се изпълняват от специалисти, които чрез 
практиката на дейността си постепенно стандартизират и професионализират длъж-
ността „кариерен консултант”. Стандартизацията на дейностите, квалификацията и ком-
петенциите на кариерните консултанти е разработена от изследователи на Европейската 
агенция за професионално образование (Cedefop) в проучването „Professionalizing career 
guidance”, 2009. Това изследване подчертава връзката между необхоимостта от профе-
сионализация на дейностите по кариерно консултиране и ориентиране и напредъка по 
изпълнението на Болонския процес. Изследването доказва сериозната роля, която игра-
ят кариерните консултанти за качеството на образованието, качеството на работа със 
студентите, развитието на конкурентоспособността на институциите и общата система 
на висшето образование. Специалистът по кариерно консултиране наред с професио-
налните си задължения следва да познава отлично принципите и насоките на процеса 
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Болоня, тъй като дейността на кариерните центрове се пресича многократно с изпълне-
нието на Болонските цели.

Кои са основните точки на взаимодействие между услугите по кариерно ориентира-
не и Болонските политики?

Изграждане на степенна структура във връзка с три цикъла на обучение, което •	
създава сравнимост и съпоставимост на квалификациите. Замяната на едносте-
пенното продължително обучение със значително по-кратки програми, пред-
лагащи квалификации за пазара на труда съкращава значително и времето за 
ориентиране и самоопределяне на студентите. По-кратката програма със си-
гурност спестява време и ресурси, но в същото време тя изисква значително 
повече умения за самостоятелно учене и критичен подбор на възможности. 
Много често студентите не са подготвени за такова скоростно „ориентиране в 
ход”, като всяка грешка на избора води до негативен образователен опит, който 
по-късно се превръща в препятствие към мотивацията за учене през целия жи-
вот. Въвеждането на кратките степени и успешното ползване на предимствата, 
които тази образователна структура предлага, има нужда от подкрепата на спе-
циалист с познания в академичните програми, психологическа и професионал-
на ангажираност – кариерен консултант, който да подпомага избора на студента 
от самото начало на обучението му до предлагане на придобитата квалификация 
и изграден образователен профил на пазара на труда. Академичната подкрепа 
на студентите определено е част от задълженията на центровете по кариерно 
консултиране, какъвто е изводът и на авторите на „Кариерно консултиране – ръ-
ководство за политически експерти”, ОИСР, 2004.

Признаване на неформално и самостоятелно обучение. Динамиката на съвре-•	
менния живот и още повече – на икономическите промени, създава натиск за 
максимална ефективност на всеки образователен резултат, независимо от начи-
на, по който е придобит. За да се преодолее постоянно растящият риск от соци-
ална и трудова изолация на хора с остарели или недостатъчни компетенции, от 
образованието и в частност от висшето образование се изисква усъвършенст-
ване до перфекционизъм на системата за стандартизиране на квалификации и 
квалификационни равнища, измерване и валидиране на компетенции, както и 
признаване на вече придобити, така че да не се допуска „празен ход” на пре-
повтаряне на обучение и незачитане на стойностни квалификации само поради 
факта, че постигането им не е в рамките на традиционно придобиваните знания 
и умения. Изискването за създаване на система за признаване на знания и ком-
петенции, придобити чрез неформално обучение е една от трайно наложените 
насоки на процеса Болоня. Създаването на такава система изисква много ино-
вативни усилия и нещо повече – изисква задължителна координация на опита 
на академичните среди и представителите на бизнес средите, като „превода” 
на понятията, на задачите и очакваните резултати следва да се повери основно 

Кариерно ориентиране във висшето образование – 
политическите насоки на процеса Болоня
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на специалистите в центровете за кариерно ориентиране. Правилата за оценка 
на компетенции, придобити чрез работа, практически стажове, доброволчески 
труд и т.н. не могат да бъдат справедливи и адекватни, ако в екипите за разра-
ботването им не участват пряко университетските кариерни специалисти. Те са 
експертите които, при добре разяснени и съгласувани общи цели, ще проведат 
наблюдения на напредъка на студентите, мониторинг на времето, отделено за 
този напредък, ще съберат и анализират оценките и становищата на работода-
телите и т.н. 

Мобилност. За десетте години от развитието на Болонската реформа понятието •	
„мобилност” разшири измерението си значително. Днес студентската мобилност 
далеч не означава единствено обмен на студенти с цел обучение. Мобилност-
та обхваща освен периодите на обучение в чуждестранна институция също и 
практики в реални условия, изследователски мобилности, самостоятелно орга-
низирани периоди на образование, обучение и труд, които оформят квалифика-
ционния профил на работната сила в различни насоки. И въпреки че осъщест-
вявването на мобилността е личен избор и реализация на лични планове, и тук 
знанията и професионализмът на кариерния консултант са основен инструмент 
за тази Болонска цел. Кариерният център е мястото, където студентът може да 
намери отговор на въпросите, свързващи намеренията за мобилност с изпъл-
нението на личните му кариерни планове; тук ще получи насоки за решаване 
на практически въпроси, свързани с мобилността – социални, икономически, 
общностни и др. Болонският процес определя мобилността като едно от най-
силните средства за изграждане на конкурентоспособна, активна и иновативна 
работна сила и това поставя изпълнението на тази цел в сериозна зависимост от 
функциите на университетския кариерен център.

Социални измерения на процеса Болоня. След срещата на министрите в Берлин •	
през 2003 година процесът Болоня беше широко отворен за участие на инсти-
туциите за висше образование и най-вече за самите студенти. Поставяйки в цен-
търа на Болонската реформа образование ориентирано към учащия, процесът 
Болоня създаде нова политическа насока за националните системи за висше об-
разование – социални измерения, включващи всички политически и практичес-
ки мерки за създаване на равни условия за всички граждани за участие в про-
грами на висшето образование и тяхното успешно завършване. В този контекст 
централно място, наред с инструментите за финансово студентско подпомагане 
(заеми, стипендии, кредити) и развитие на нетрадиционни форми на участие в 
обучителните програми (дистанционно, електронно обучение и др.), безспорно 
заемат услугите за кариерно ориентиране. Тук е мястото да се обърне внимание 
на съдържанието на термина „кариерно ориентиране”, което очертава процесът 
Болоня и европейските институции. Кариерното ориентиране е услуга, която за-
сяга цялостното развитие и проявление на човека – труд, личностно развитие, 
социален живот и включване в обществени инициативи. Това понятие в никакъв 
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случай не е ограничено единствено до връзката търсене и предлагане на работ-
на ръка. Кариерната консултация по време на целия период на следване на сту-
дента – избор на образователни пътища, развитие на лични компетенции, избор 
на стажантски позиции, участие в различни организации, пътеки за натрупване 
на кредити и т.н. – трябва да бъде не само възможна услуга за студентите. Изсле-
дователите от ОИСР са категорични в своето проучване от 2004 година, че тази 
услуга трябва да бъде неотменно право на студентите, гарантирано чрез зако-
нодателството и развивано в съответствие с останалите социални измерения на 
висшето образование.

Връзка с работодателите и осигуряване на обратна информация. Процесът Бо-•	
лоня поставя сътрудничеството с работодателите като един от основните ком-
поненти, гарантиращи успех на реформата. Връзката между академичните ин-
ституции и реалния трудов свят има множество измерения на полза и напредък 
на качеството. Ако информацията за изискванията на пазара на труда все пак 
достига чрез различни пътища до университета, то обратната връзка – акаде-
мичните развития, залагани в промените и дейностите на университета, става 
много по-бавно и трудно достояние на работодателите. За да бъдат подкрепе-
ни Болонските реформи от работодателските организации, те трябва да бъдат 
правилно разбрани, трябва да бъдат поднесени в необходимия формат и време. 
Тази релевантност на информацията, предназначена за работодателите, също е 
в ръцете на специалистите по кариерно ориентиране. Кариерният консултант, в 
ежедневните си срещи и контакти с работодателите е най-добрият „посланик” на 
потока важна информация за университетския живот.

От всичко това става ясно, че кариерните центрове, услугите по кариерно ориенти-
ране заемат все по-значимо място не само в развитието на институциите за висше обра-
зование, но и в общите европейски образователни политики. Правилното възлагане на 
дейности и задачи, високата степен на отговорност и доверие от страна на академичните 
ръководства към кариерните консултанти отварят нови и силни средства за изпълнение 
на Болонската реформа и разгръщането на Болонските перспективи в европейския път 
на развитие.          

Кариерно ориентиране във висшето образование – 
политическите насоки на процеса Болоня
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Мобилността – на студенти и преподаватели по различни програми е процес с тради-
ции в Европа. Интернационализацията на университетите в общото Европейско простран-
ство на висшето образование обаче е нещо по-различно, макар и свързано естествено с 
мобилността. Интернационализацията е на дневен ред сравнително отскоро. Европейската 
комисия започна последователно да обвързва семинарите на Болонските експерти – пред-
ставители на национално равнище на различните държави - членки на ЕС, с процеса на все 
по-голямо интегриране на европейските университети помежду им чрез интернационали-
зиране на висшето образование в Европа. Този процес на интернационализиране предос-
тавя нови, на практика неограничени възможности за трансфер, най-вече на студенти но, 
разбира се, и на преподаватели и изследователи. Мобилността включва и администрация-
та с цел споделяне и обмен на добри практики между висшите училища. 

Едновременно с големите възможности, възникват и немалко проблеми, които е не-
обходимо максимално бързо да бъдат решавани, за да не блокират процесите на взаимо-
действие между европейските образователни и научни институции. Тези проблеми първо 
е необходимо да се решат на национално равнище и после да се интегрират или договорят 
със съответните университети в държавите от ЕС и тези извън него, участващи в Болонския 
процес.

Наред с конкретни детайлни проблеми се очертават и приоритетите, на които Евро-
пейската комисия обръща специално внимание. Естествено се разчита и на сериозното съ-
действие от страна на различните нива на експертност на Болонските съветници по места. 
Обхватът на Болонския процес се увеличава като включва и изготвянето на програма за 
структурни промени в системата на европейското образование. 

Процесът на интернационализация на висшето образование в Европа включва пости-
гането на не малко цели. Три от тях обаче, са основни: 

Мобилност на участниците в процеса на обучение и от двете страни на обра-1. 
зователния процес – студенти и преподаватели, за да се осъществи трансна-
ционално обучение.
Засилване привлекателността на висшето образование от гледна точка на 2. 
работодателите в Европа – все по-сериозно обвързване на образованието с 
бизнеса или трудовата заетост.
Конкурентоспособност на европейското образование на международния обра-3. 
зователен пазар.

Постигането на целите води до конкретизация на задачи. Някои от по-важните са 1: 

Постигане на адекватност между обучението във висшата образователна степен и •	
обществените потребности;

1 http://www.tuj.asenevtsi.com/EL09/EL04.htm (Прочетено на 26.05.2011)



17

Интернационализация и интеграция на 
европейските университети: идеи и възможности

Съвместимост и сравнимост на дипломи, степени и квалификации;•	

Гъвкавост на образователни структури, програми, форми на обучение, индивиду-•	
ализация на образователните траектории;

Създаване на висок академичен стандарт и качествено висше образование;•	

Популяризиране на идеята в обществото за непрекъснато обучение;•	

Формиране на сериозен имидж на европейското висше образование и разширя-•	
ване на неговия експортен потенциал и др. 

Някои от безспорните приоритети в осъществяване на интернационализацията във 
висшето образование в момента включват изготвянето, допълването и превеждането на 
националните езици и най-вече приложението на общия документ на ЕК „Ръководство на 
потребителя на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ЕСТК/ECTS) 2”. 
Неговото обсъждане и коригиране се проведе в специализирана работна група в рамки-
те на семинара „Насърчаване на мобилността с учебна цел”3.  Друг съществен момент се 
свързва с разработването на специализирани стратегии за интернационализация и мобил-
ност с учебна цел от страна на университетите.

Не по-маловажни в рамките на общата европейска интернационализация са конкрет-
ни проблеми, свързани с развитието на мрежата от Еразмус студенти; признаването и при-
равняването на трансферни кредити на студенти; издаването на съвместни дипломи (joint 
degrees) при обучение в два университета; ролята на националните Болонски експерти  
при осъществяването на мобилност с учебна цел, както и съдействието им при изготвяне 
на университетските стратегии за интернационализация и други.

Дори и това кратко представяне дава възможност да се прецени взаимосвързаността 
и взаимообвързаността на проблемите, което налага и паралелна работа по тях и взимане 
на общи решения. 

Разучаването и практическото използване на Ръководството по прилагане на Ев-
ропейската кредитна система (ECTS Users Guide), е изключително важно за програми, 
които обменят студенти („transfer students”)4. Такива програми започват да се организират 
в българските висши учебни заведения и затова е особено важно българските универси-
тетски кредитни системи напълно да са синхронизирани с тези на другите европейски 

2 Оригиналът е със заглавие ECTS User’s Guide, Brussels, February, 2009, издание на Европейския съюз. 
3 Семинарът за Болонски експерти в областта на висшето образование „Promoting Learning Mobility” се проведе 

в Брюксел, 21-23 март 2011. На 22 март беше специалното обсъждане на Ръководството за ECTS в уъркшоп, 
наименован “The ECTS Users Guide suggestions for its future contents and status”, ръководен от представителя на 
Европейската комисия Руард Уолис де Врайъс.

4 Ръководството може да се намери в pdf формат на страницата на Центъра за развитие на човешките ре-
сурси http://hrdc.bg/files/public/Bologna/Rakovodstvo%20na%20potrebitelia%20za%20ECTS.pdf
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университети. Затова, подобно ръководство се оказва не просто желателно, а практически 
необходимо. Единната Европейска кредитна система дава възможност за свободен избор и 
мобилност както на студенти, така и на преподаватели. От друга страна, общата ETCS систе-
ма гарантира и близко качество на образованието, реализирано в различни университети 
в Европа, както и прозрачност на програмите, изискванията и оценяването на студентите. 

Три са основните въпроси, които се свързват с прилагането на това общо 
ECTS Ръководство: 

Какъв е статутът на Ръководството в ЕC и в отделните държави –   1. 
в момента и в бъдеще;
Какво може да се подобри в 2. съдържанието на Ръководството;
Какъв ще е „Пътят напред” или 3. бъдеще на приложение на Ръководството.

По отношение на статута на Ръководството на национално равнище, се оказва, че все 
още има държави от ЕС, които не са направили официален превод на ETCS Ръководството 
на своя национален език. У нас това е направено официално от Центъра за развитие на чо-
вешките ресурси (ЦРЧР) и би следвало всеки университет в България да притежава копие 
на Ръководството на български език, да се запознае сериозно с него и да го използва когато 
се налага международен трансфер на кредити на студенти или преподавателски обмен. 

Втори важен момент, свързан със статута, е пълната прозрачност на конкретни тексто-
ве от съдържанието на Ръководството. Например, дадено е предложение на Европейската 
комисия да се направят проучвания на отделни случаи (case studies) в различни универси-
тети и да се приложат към Ръководството, така че всяка конкретна секция от него да е по-
ясна за университетските служители от различните държави. Разбира се, продължава реда-
ктирането и внасянето на корекции в Ръководството, за да може всеки пункт от него да се 
разбира еднозначно в различните култури. Или, казано по друг начин – Ръководството да 
е толкова ясно, че да служи като основа за разрешаване на конкретно възникнали казуси, а 
не то самото да създава проблеми. В прозрачността се включва и проблемът за по-голяма 
прозрачност в системата за оценяване на студентите (grading system).

Бих искала специално да подчертая, че и най-доброто ЕСТS Ръководство не би могло да 
се прилага адекватно, ако не се установи доверие между колегите преподаватели в различ-
ните университети. Не съществува ли доверие, обменът на кредити става невъзможен. Това 
е така, защото освен приликите между  програмите в Европейските университети, същест-
вуват и различия. Някои от тях са съществени именно във връзка с трансфера и взаимното 
признаване на кредити. Един пример: В ЕС няма еднозначен отговор все още на въпроса 
за уеднаквяването на кредите за една учебна година. В момента кредитите за една акаде-
мична година в различните европейски университети варират между 60 и 75 ECTS. Това 
поражда трудности за студентите, които се възползват от мобилностите, когато се завърнат 
в своите страни и трябва да им се трансферират кредити от съответните чуждестранни 
университети, в които са се обучавали определено време. 
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Интернационализация и интеграция на 
европейските университети: идеи и възможности

По отношение на бъдещето, Европейската комисия обмисля предложение за органи-
зирането на група за дискусии по въпроса за конкретното приложение на Ръководството 
във всяка отделна държава от ЕС. Тази комисия ще подпомага университетите за адекватно 
разрешаване на възникнали конкретни казуси.

Друг съществен момент, естествено свързан с мобилността на студенти и преподава-
тели е интернационализацията на европейските университети на национално рав-
нище. За разлика от възприемането на мобилността в Европейското общо пространство 
на висшето образование, по отношение на интернационализацията на университетите в 
България мисля, че сме още в началото. Първата ми асоциация е с факта, че у нас има ръ-
ководители на всички нива в университетите, които не възприемат нито термина интерна-
ционализация, нито неговата същност. Те продължават да смятат, че всеки, който дойде да 
следва в университет у нас е необходимо да научи български език. Така беше преди – за 
около година чуждестранните студенти изучаваха български език и полагаха изпит в из-
вестния институт – ИЧС. И сега тази практика е възможна и се осъществява. 

Идеята на интернационализацията обаче е по-различна. Тя не противоречи на пре-
дишната, а просто я допълва като съдържа друга, нова идея, която улеснява комуникацията, 
обучението, обмена на културни ценности, мобилността, и в крайна сметка идентификаци-
ята на младите граждани с Европа. Интернационализацията на университетите не „убива” 
националното образование и култура, а само го разширява и предоставя по-добра въз-
можност да се докоснат до него млади хора, идващи от други култури.

Някои европейски държави – например Холандия, Дания, Финландия,  имат сериозни 
традиции в обучението на чуждестранни студенти в т.нар. интернационални факултети. 
Днес университети от тези държави са направили още една стъпка напред, при това голя-
ма стъпка. Затова ми се иска да цитирам един доклад от д-р Маркус Лайтинен5,  от Универ-
ситета в Хелзинки, изнесен на семинара на Болонските експерти в Брюксел тази година, в 
който нестандартно бяха изложени особено важни, макар и непопулярни идеи за това как 
да се интернационализира образованието в Европа, така че наистина да има, а не просто да 
говорим за него – общо Европейско пространство на висше образование. Достатъчно е да 
спомена заглавието на доклада - „Международен университет без международен офис?”, за 
да стане ясно, че ръкавицата на още едно предизвикателство пред националните универ-
ситети вече е хвърлена. Кои са основните моменти?

Първата, и най-съществена стъпка за да започне интернационализирането, е това, че 
ръководствата на университетите, трябва да се убедят в това, че бъдещето на висшето об-
разование в Европа е свързано именно с процеса на интернационализация на всеки от 
университетите. Убедеността в необходимостта от стартиране на този процес поражда и 
необходимост за водене на стратегическа политика в тази посока.

5 Това беше въвеждащ доклад на специализиран уъркшоп за интернационализацията на националните универ-
ситети. Д-р Маркус Лайтинен е заместник-ректор на най-големия университет във Финландия в Хелзинки. 
Заглавието на доклада му е особено оригинално: „Международен университет без международен офис?” 
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Вторият съществен момент включва разбирането, че същността на интернационали-
зацията е в преодоляването на разделението на студентите на  национални и на чуждес-
транни. Интернационализацията ги обединява – те са студенти на конкретен европейски 
университет независимо към каква националност или етнос принадлежат. Университетите 
няма да имат нужда от отделен офис, който да се занимава с чуждестранните студенти. Все-
ки администратор е задължен да знае поне един от разпространените езици в Европа, най-
вече този или тези езици, на които се водят програми за студенти в различните степени на 
обучение в конкретния университет, за да осъществява идеята за интернационализация 
на собствената си позиция, т.е. според конкретните служебни задължения. По този начин, 
подготвената езиково университетска администрация може да обслужва наравно и да се 
справя отлично в един офис с националните и международните си студенти. Така се съз-
дава равнопоставеност между самите студенти, които се обучават в обща международна 
среда. Не по-малко съществено е, че ученето в интернационална среда създава съпоста-
вимост и приближаване на качеството на висшето образование, предлагано в различните 
европейски университети.

Подобни идеи – на пръв поглед революционни, са не само актуални, но и  реални, т.е. 
напълно възможни за осъществяване. Реализацията на подобни идеи обаче поставя сери-
озни изисквания към топ-мениджмънта на университетите и към техните администрации. 
Преподавателите и студентите и сега са наясно, че свободното владеене на чужди езици 
гарантира не само възможностите им за мобилност, но и за персонално развитие и карие-
ра. Този възглед занапред все повече ще засяга и университетската администрация, която 
е необходимо да го възприеме. 

Естествено е, че и законодателството в европейските страни, засягащо висшето образо-
вание, трябва да бъде съпоставимо, за да може да се синхронизира в междукултурен план. 
Изводът, който се налага е, че, за да се модернизира европейското висше образование и за 
да стане то още по-привлекателно, вместо да се противопоставят, експертите от различни-
те институции е необходимо да работят координирано. Става въпрос за съмишленичество 
и коопериране на усилията между хората от министерствата на образованието, на акаде-
мичния и управленския състав на университетите, тяхната администрация, включително и 
специалистите по международни отношения, студентите и експертите по висше образова-
ние, независимо къде работят – на национално или на международно равнище. 

Защо интернационализацията и трансферът на кредити съответно
се оказват толкова важни?

Една от сериозните цели, които си поставя Европейската комисия в областта на об-
щото пространство за висше образование е неговата все по-засилваща се масовизация. 
Ако през 2008 година са били обхванати 33 % от младите хора на възраст между 30 и 34 
години от страните-членки на ЕС, то идеята за 2020 г. е този дял да бъде най-малко 40%. В 
някои държави от Европейската общност процентът на студентите и сега е доста висок. За 
пример в това отношение могат да се посочат Ирландия, Люксембург и Кипър, както и скан-
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динавските държави Дания, Швеция, Финландия. Други – като Белгия, Франция, Холандия, 
Обединеното Кралство, Испания и от Прибалтийските държави – Литва и Естония, също са 
с малко над 40-те % студенти в младежка възраст. (Виж процентния рейтинг на държавите в 
сравнителен план от 10 години и т.нар. им отстояние от репера за 2020 г. – 40 % ).

От друга страна, има и държави, които по този показател в момента са доста далеч от 
желания дял на обучение на хората между 30 и 34 г. в сферата на висшето образование. На-
пример данните за Румъния, Малта и Италия са под 20%, тоест под половината от минимал-
но желания процент за 2020 г. Донякъде учудващ е и относително ниският дял на студенти в 
младежка възраст за държави като Австрия, Португалия, Словакия и Чешката република.

Интернационализация и интеграция на 
европейските университети: идеи и възможности
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Къде сме ние, българите?

Заедно с Литва и Германия, България „гони” 30-те %, тоест по средата на рейтинга сме 
за 2010 г., което според мен ни дава реален шанс да постигнем целите, които си поставя 
Европейският съюз за 2020 г. От данните следва, че би могло да се формулира българска 
национална цел по отношение обхвата на висшето образование у нас, а именно – увелича-
ване броят на нашите студенти с около 12-13 процента до 2020 г.

Нека спомена за изчерпателност и още няколко държави от Европа, които макар и неч-
ленки на ЕС, участват активно в Болонския процес. Това е Норвегия със сегашния си много 
висок процент на студенти между 30 и 34 г. – почти 50%; Исландия с малко повече от 40%, 
Хърватия с по-нисък процент от България – 22.6% и Турция, която попада в другия край на 
континуума – с относително ниските проценти  15.5%.  

В заключение нека се върна отново към интернационализацията. Както се вижда, за 27-
те страни-членки на ЕС дискутираният по-горе дял на младите хора, обхванати в системата 
на висшето образование, е общо 33.6% за 2010 г. Независимо къде се учат и какви мобил-
ности осъществяват, студентите са този елит на Европейския съюз, от който се очаква да 
бъде двигател на позитивните промени в бъдещото развитие на Европа, затова и за висше-
то образование се полагат сериозни грижи – на национално и европейско равнище. 

Позволявам си накрая да направя и обобщението, че всяка нова практика в относи-
телно консервативната система на образованието, първоначално звучи като фантастика. 
Логиката на развитие в обществото в 21-вия век обаче, „приземява” нестандартните идеи, 
организира ги стъпка по стъпка и макар и след време, те стават реалност. Разбира се, че 
за да се интернационализират българските университети, им предстои сериозен път. За да 
бъде той успешен, се изисква преди всичко неконвенционално ръководство и управление 
на университетските структури. Естествено необходимо е и време, както за осмисляне 
и възприемане на идеите на интернационализацията, така и за прилагането им. Към трудо-
емкостта на осъществяването на интернационализацията бих добавила и деликатността 
– това необходимо качество за работещите в международна среда. Особено съществен 
момент е и разрастването на електронните университетски услуги.

Трудностите и усилията обаче си заслужават, тъй като процесът на интернационали-
зация носи в себе си и сериозни преимущества. Този процес позволява използването на 
повече ресурси без да се назначават допълнително хора; издаването на съвместни/двойни 
дипломи повишава вероятността за по-добра реализация на студентите в Европа; обеди-
няване на обща европейска култура чрез взаимно проникване и обмен на националните 
култури и т.н. В крайна сметка, интернационализацията на висшето образование ще доведе 
до транснационално образование. Така бъдещите граждани на Европа ще бъдат с европей-
ско образование. 

6  Данните са от презентация на Lene Oftedal и Ruard Wallis de Vries от Европейската комисия, изнесени през май 
2011г. на семинар в Осло, Норвегия.



Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по проект „Болонски процес 2009-
2011”. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да 
бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.
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Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите 
на авторите и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.

Център за развитие на човешките ресурси
1000 София, ул. “Граф Игнатиев” 15, ет. 3, тел. (+359 2) 915 50 10, факс: (+ 359 2) 915 50 49
hrdc@hrdc.bg, www.hrdc.bg
Приемно време: вторник и четвъртък от 14.00 ч. до 17.00 ч.
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