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АКАДЕМИЧНА ПОЛИТИКА

Мисията на БСУ е:
Да бъде гъвкава, предприемчива и социално отговорна институция,
която подготвя специалисти с висше образование и способности
за бърза професионална реализация и кариера
в динамично развиваща се и глобализираща се среда.

Образователен профил




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

Основни цели:
Да обединява и вдъхновява
студентите за високи
постижения, социално
реализиране и развитие през целия живот.
Да осигурява научна и професионална среда,
която подпомага изявата, предприемчивостта
и лидерството.
Да приобщава, закриля и обезпечава
съвременната академична общност, нейните
научни и приложни изследвания и
изследователските екипи.
Да създава обществено значими научни
резултати, да насърчава и прокарва
приложението им в обучението и в практиката.
Да съдейства за интелектуалното и за
духовното израстване на личността и
обществото, да съхранява и обогатява
националните и общочовешките ценности.
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АКАДЕМИЧНА ПОЛИТИКА

Статут:
 Създаден с акт на Великото народно събрание от 18.09.1991 г.
 Акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация.
 Носител на международен сертификат за качество ISO 9001:2008.
 Член на Европейската асоциация на университетите.
Приоритети:


Да предлага специалности с високо
и устойчиво търсене, като реагира
изпреварващо на очертаващите се
тенденции в пазара на труда.



Да ориентира обучението към
изискванията на практиката, като
развива трайни връзки с бизнеса, с
професионални организации, с
правителствени и с
неправителствени институции.



Да гарантира интересите на
студентите, като осигурява
възможности за избор,
представителност, мобилност и
изява.



Да развива и усъвършенства
дейността си, като изгради
рационална система за измерване и
контрол на качеството.



Да предлага социално приемлива
цена на обучението, като прилага
механизми за ефективно управление
на ресурсите.



Да приобщава учебния процес към
европейските ценности и
стандарти, като се интегрира с
други академични институции за
обмен на опит и съвместни
проекти.



Да насочва научноизследователската дейност към значими за обществената
практика проблеми, като изгражда конкурентна среда за стимулиране и финансиране.



Да поддържа оптимално равнище на академичния състав, като отстоява
институционалните критерии за подбор, атестиране и научно развитие.



Да налага високи стандарти за работа и общуване, като осигурява модерна
материална и технологична среда.
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ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ
Броят на приетите студенти е 1,25 пъти по-висок
спрямо предходната година.
Тези резултати са постигнати въпреки трайно
неблагоприятната демографска среда,
намаляващия контингент на завършващите средно
образование и неадекватната държавна регулация,
която дава високи квоти за прием в държавните
висши училища.
Освен това приемът е изцяло реализиран в
ограничителните кризисни условия на пандемията.
Предполага се, че общото увеличение на приетите в
програмите след средно образование донякъде се
дължи на ограниченията за пътуване, вкл. с цел
обучение в чужбина. В тази насока БСУ проведе
масирана информационна кампания в интернет.
Приемът в направленията след средно образование се характеризира с някои особености:
 С ръст са: „Право“ (1,96 пъти), „Педагогика“ (1,43 пъти) и „Психология“ (1,34 пъти).
 В тези 3 направления са над 60% от записаните в програмите след средно образование.
 В тенденция на спад са ПН „Информатика“ и „Комуникационна и компютърна техника“.
 30% са в редовно обучение. То е със спад от 20%, а с ръст от 52% е задочната форма.
Трайното увеличение на ПН „Педагогика“ се дължи на повишеното търсене на учители и
на повишаването на доходите в сектора. Благоприятно бе и решението на Министерския
съвет поради пандемията да се допусне кандидатстване в спец. „Право“ с матури, вместо
с приемни изпити по история и по български език. Неблагоприятно се отрази решението
на Община Бургас да спре финансирането на ПН „Информатика и КН“.
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ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ

Целта на БСУ е да бъде привлекателен чрез богат избор
от магистърски програми, като гъвкаво и иновативно предлага
нови, актуални и търсени специалности и форми на обучение.
Прием е осъществен по 22 програми в ОКС „магистър“, като нови са „Бизнес с недвижими
имоти и пропърти мениджмънт“ в ПН „Икономика“ в ЦИУН и в ПН „Администрация и
управление“ - „Държавна и местна администрация“ в ЦЮН и „Здравен мениджмънт“ в
ЦИУН. Заедно с утвърдените програми – Бизнес администрация, Управление на човешките
ресурси и организационна психология и Администрация и управление на системата на
националната сигурност, те са довели до увеличение от над 4 пъти в броя на записаните
студенти в направление „Администрация и управление“, което е 20% от общия прием.
За втора година драстичен скок на приетите магистри има в ПН „Педагогика“ (1,46
пъти). Те са 32% от общия брой на записаните.
Общото увеличение на записаните в магистърски програми (1,28 пъти) е резултат от
ръста на приетите в двете направления – „Педагогика“ и „Администрация и управление“.
В тях са над половината от записаните магистри.

При проучванията, проведени съобразно Системата за контрол на качеството, 83% от
анкетираните са посочили, че кандидатстват само в БСУ, като най-значимите мотиви да
предпочетат БСУ са изборът от специалности (54%) и близостта до местоживеене (42%).
Има изменение относно
начините, по които
информацията за обучението в
БСУ достига до кандидатстудентите.
Доминира интернет с 39% (23%
през 2019 г.), лични впечатления 33%, приятели - 24% (33% през
2019 г.), студенти на БСУ – 11%
(19% през 2019 г.)
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ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

Броят на обучаваните студенти е увеличен 1,11 пъти
спрямо предходната учебна година.
Увеличението е в два от центровете – в ЦЮН
(1,28 пъти) и в ЦХН (1,16 пъти).
Броят на студентите в ЦИУН и в ЦИТН е донякъде
стабилизиран, но на по-ниско равнище.
43% от обучаваните студенти са в ЦХН, като 23%
са в ПН „Педагогика“, а 17% в ПН „Психология“.
23% от студентите са общо в трите направления
в ЦИТН. 20% е делът на ЦЮН, като 17% са
студентите в спец. „Право“. ЦИУН обхваща 15%
от студентите в професионалните направления
„Икономика“ и „Администрация и управление“.
35% от студентите са в
магистърски програми, като
този дял ежегодно нараства
(32% през 2019, 30% през
2018 г. и 28% през 2017 г.).
Чувствително е нараснал
делът на задочните
студенти в бакалавърските
програми – 68% при 59% в
предходната година.

Ограниченията за пътуване, вкл. с цел обучение в чужбина, се отрази неблагоприятно на
броя на новопостъпилите и на общия брой обучавани чуждестранни студенти. Студенти
на БСУ традиционно са граждани на Русия, Казахстан, Турция, Украйна.
По-малко са приетите в докторски програми. През 2020 г. са зачислени 4 докторанти при 7
през 2019 г. О тях 2 са в „Инженеринг и електронизация в електрообзавеждането“, 1 по
„Граждански процес“ и 1 по „Педагогическа и възрастова психология“.
Отчислени с право на защита се 6 докторанти, а успешно защитили са трима – 2 по
„Граждански процес“ и 1 по „Икономика и управление (индустрия)“.
От докторантите 6 са в „Инженеринг и електронизация в електрообзавеждането“ в
ЦИТН; в „Граждански процес“ - 3, „Наказателно право“ – 1 в ЦЮН; в „Икономика и
управление (индустрия)“ в ЦИУН – 2; в „Педагогическа и възрастова психология“ - 1,
„Социална психология“ - 1, „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – 2 в ЦХН. В
докторската програма „Информатика“ няма обучаващи се докторанти.
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ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ
И ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ

БСУ подготвя специалисти съ с способности за бърза
професионална реализация, което се наблюдава от
Системата за контрол на качеството.
Данните се събират ежегодно
в периоди от 3 до 6 месеца и от 3 до 6 години
след дипломирането.
Данните, събрани през 2020 г., показват, че 3
години след завършването работещи са 92% от
випускниците.
68% от завършилите работят по
специалността си или в сходни сфери.

3 г. след дипломирането 77% от завършилите
ЦХН се самооценяват като работещи напълно
или по-скоро по специалността си, следвани от
ЦИТН и ЦЮН, съответно с 69% и с 65%.
За ЦИУН съществен е делът на отговорилите
уклончиво – 32% са преценили, че работят поскоро по специалността си и 32% са
категоричните, че са реализирани изцяло по
завършената квалификация.

В професионалното си развитие
33% от завършилите
са направили кариера, която
за 3 години е достигнала управленско ниво.
Кариера във висшата управленска
йерархия са постигнали
17% от възпитаниците на БСУ, като се
откроява ЦИТН – 23% от анкетираните са се
оценили като работещи на висока управленска
позиция.
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ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ
И ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ

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

Като удовлетворени от
професионалното си развитие се оценяват
96% от възпитаниците на БСУ, като няма
значими различия между различните
центрове.

Висока е оценката за практическата
приложимост на знанията, получени в БСУ –
92% от завършилите посочват, че
подготовката им е адекватна на
изискванията на практиката.
Прави впечатление, че оценката на
възпитаниците на ЦИУН се откроява с поголяма критичност – 36% са категорични, а
56% отговарят положително, но уклончиво.

Висока степен на удовлетворение от
обучението декларират анкетираните – 98%.
Прави впечатление значително по-високият
процент на напълно удовлетворените в ЦЮН
– 74% са заявили, че са напълно удовлетворени
от полученото обучение.
98% от възпитаниците на БСУ
заявяват, че биха препоръчали
университета на свои познати.
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ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

Ежегодно се създават нови програми
за квалификационни курсове и краткосрочни обучени я,
а през 2020 г. противоепидемичните мерки ускориха използването на
технологии за дистанционно обучение в електронна среда.

Към ЦИТН се проведоха:
 Квалификационен курс "Учител по
математика и информатика" с над 200
записани участници;
 Безопасност на труда - 2-ра
квалификационна група;
 Безопасност на труда - 3-та
квалификационна група;
 Безопасност на труда - 4-та
квалификационна група;
 Безопасност на труда - 5-та
квалификационна група.
Към ЦИУН се проведоха:
 курс за професионална квалификация
„Учител по икономически дисциплини“;
 курс за следдипломна квалификация по
„Здравен мениджмънт”;
 курс за професионална квалификация на
застрахователни брокери по чл. 304 от
Кодекса за застраховане.

Към ЦЮН се проведоха:
 Подготвителен курс за държавен изпит
по Публичнопровни науки
 Подготвителен курс за държавен изпит
по Наказателноправни науки
 Подготвителен курс за държавен изпит
по Гражданско правни науки с общо 90
участници.
Квалификационната дейност в ЦХН се
реализира чрез Департамента за
квалификация, преквалификация и
придобиване на професионалноквалификационни степени от
педагогическите специалисти.
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ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

Департаментът за квалификация, преквалификация и придобиване на
професионално-квалификационни степени от педагогическите специалисти
към ЦХН разгръща мащабна дейност.
Проведени са:
Професионално педагогически специализации (200 часа) по:
 Учебната задача в обучението по български език и литеартура с ръководител на
програмата - проф. д.п.н. Галя Христозова
 Иновативни подходи и методи за работа в образователната институция (детска
градина) с ръководител на програмата: проф. д-р Мария Алексиева
 Общият брой на дипломираните курсисти е 11.
 Въз основа на професионално-педагогическата специализация на всички им е присъдена
III професионално-квалификационна степен.
 През настоящата година стартираха две професионално-педагогически
специализации:
 Иновативни подходи и методи за работа в ДГ и в НУ – 3 курсисти
 Иновативни подходи и методи за работа в образователната институция – 5 курсисти
Краткосрочни квалификационни курсове (16, 24, 48 академични часа):
 Артпедагогически подходи за работа в ДГ и в НУ - 1 курс
 Тренинг за треньори – 1 курс
 Компетентностният подход в образованието - 5 курса
 Компетентностният подход в образованието и прилагане на ДОС за оценяване
постиженията на учениците – 3 курса
 Компютърно моделиране – 1 курс
 Параметри на взаимодействията "Образователна институция - Родители и семейна
общност – 2 курса
 Атестирането – механизъм за самооценяване, оценяване, мотивиране и кариерно
развитие на педагогическите специалисти – 1 курс
 Повишаване на мотивацията за учене. Фактори и мотивационни модели – 2 курса
3 от тези квалификационни курса са подготвителни и предназначението им е
ориентирано към участие в процедури за присъждане на V и IV ПКС.
В резултат на това в процедури за присъждане на ПКС са участвали общо 206 учители.
Реализирани са процедури за присъждане на I, III, IV и V ПКС.
В Департамента са реализирани и други 57 обучения с партньорски организации.
Общият брой на издадените удостоверения за квалификационни кредити са 604.
Издадени са и 45 сертификата за участие в квалификационни курсове.

10

ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ И АКАДЕМИЧНА МОБИЛНОСТ

Кадровата политика на БСУ е
да създава механизми, които гарантират
квалификацията, професионалното
равнище и развитието на академичния състав.
Основните задачи в кадровата политика са:
 Осигуряване на учебния процес с преподаватели на основен трудов договор.
 Привличане на нови хабилитирани и нехабилитирани преподаватели.
 Осигуряване на условия за научно израстване и приемственост между поколенията.
През 2020 г. са обявени 2 конкурса за академичната длъжност „доцент“ - по
Административно право и процес и по Международно право и международни отношения,
които приключиха успешно, и един конкурс за главен асистент по Гражданско процесуално
право, който протича в срок.
БСУ напълно отговаря на изискванията на ЗВО за обезпечаване на лекционните курсове и
на хорариума с преподаватели на основен трудов договор.
Средно 91,3% от лекционните курсове в ОКС „Бакалавър“ и 83,8% от дисциплините в ОКС
„Магистър“ се осигуряват от преподаватели на основен трудов договор в БСУ.
Осигуряване на обучението с преподаватели на ОТД (% от лекционните курсове)
ПН Специлност
1.2.
1.2.
3.2.
3.2.
3.2.
3.5.
3.5.
3.6.
3.7.
3.7.
3.7.
3.7.
3.8.
3.8.
3.8.
3.8.
3.8.
4.6.
4.6.
4.6.
5.2.
5.2.
5.2.
5.2.
5.3.
5.3.

ОКС "бакалавър" ОКС "магистър"

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

90.9
80.4

91.4
82.4
80.6
94.3

94.1

94.1
91.2
93.9
88.2
93.9
92.3

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

91.4
91.4
81.8
88.9
100.0
80.0
91.3

83.8

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



Не се поставят никакви
финансови или други ограничения
пред научната работа и
кариерата на преподавателите.



Без ограничения се финансират
участията в конкурси, научни
конференции и мероприятия.



Създадени са условия за
публикуването на резултатите
от научната дейност.

Университетът поддържа устойчива структура на преподавателския състав, в която
хабилитираните преподаватели са 94%, а делът на преподавателите с научна степен
„доктор“ са 88%, а тези с „доктор на науките“ са 6%.

Научната кариера се контролира както от системата за атестация, така и от
системата за контрол на качеството.
БСУ прилага диференцирана система на заплащане, основаваща се на индивидуалните
постижения и резултатите от учебната и от научноизследователската работа на всеки
преподавател.
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НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
ОСНОВНИ ЦЕЛИ ИПРИОРИТЕТИ
Основна цел:
Да създава благоприятна и конкурентна среда
за развитието и квалификацията на преподавателите,
като стимулира научните изследвания, популяризира научните резултати и
поощрява приложението им в обучението и в практиката.

Приоритети:


включване на научния
потенциал на БСУ в единното
изследователско и иновационно
пространство чрез участие в
международни и в национални
научни програми и инициативи;



създаване на условия за
ефективни научни изследвания и
предлагане на
конкурентоспособни научни
продукти;



стимулиране на творческата активност
на академичния състав и създаване на
условия за научно развитие;



изграждане на форми за
активно ангажиране на
студентите и докторантите в
научноизследователска дейност
в рамките и извън рамките на
образователния процес;



осигуряване на възможности за
публикуване и за представяне на
резултатите от
научноизследователската
дейност чрез организиране на
научни форуми;



създаване на възможности за
разпространение и приложение на резултатите от
научноизследователската дейност в науката и в практиката;



разработване на организационни и на финансови правила за
научноизследователска дейност и създаване на фондове за нейното
финансиране.
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НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
НАУЧНА ПРОДУКЦИЯ
През 2020 г. преподавателите на БСУ
са разработили и представили:
 22 монографии и студии,
 43 статии в наши и в чужди периодични издания и сборници,
 48 доклада на национални и на международни форуми,
 10 учебника и учебни помагала,
 39 научноизследователски проекта.

В структурата на научната продукция
е нараснал делът на участията в
научноизследователски проекти и на
докладите, представени на национални и
международни научни форуми, макар че голяма
част от научните форуми през 2020 г. бяха
отменени, а други бяха проведени онлайн.
Намалял е както делът, така и приносът на
един преподавател в обема на статиите и на
учебниците.
Има ясно изразена диспропорция в обема на
научната продукция в различните основни
звена в БСУ.

Научна продукция на един преподавател по жанрове
Публикации

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Монографии

0.09

0.09

0.19

0.04

0.15

Студии

0.11

0.18

0.21

0.16

0.18

Статии

0.99

0.89

1.37

0.99

0.66

Учебници

0.24

0.24

0.22

0.23

0.15

Доклади

0.96

0.70

1.38

0.64

0.74

Проекти

0.36

0.52

0.70

0.54

0.60

Център
ЦЮН
ЦИУН
ЦХН
ЦИТН
БСУ

Научна продукция на един преподавател по основни звена
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
1.9
2.0
2.3
1.2
3.1
1.9
3.9
3.2
2.1
2.0
3.2
1.9
4.3
4.7
7.0
4.4
2.74
2.59
4.07
2.59
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2020 г.
1.0
2.3
1.6
11.6
2.49

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

БСУ включва научния си потенциал в изследователското
и в иновационното пространство чрез участие в международни
и в национални научни програми и проекти.
През 2020 г. БСУ спечели 4 нови международни проекта и 2 нови проекта по ОП „Наука и
образование за интелигентен растеж“.
Наименование на проекта

Програма

Europe ritual cuisine – digital presentation and
preservation (Eurica)

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

Developing Flipped Methods for Teaching

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

Ръководител
от БСУ

Координатор

Greening the EntreComp Framework to Reconcile
„Еразъм+“ КД2- „Стратегически партньорства“,
Economic Development and Environmental
"Професионално образование и обучение"
Security (Green-4-Future)

доц. д-р Янислав
Желев

БСУ

Karoli Gaspar
проф. д-р Милен
University, Унгария Балтов
Universität
Paderborn,
Германия
Warsaw University
of Life Sciences SGGW , Полша

доц. д-р Мария
Желева

Inspire students entrepreneurial thinking to drive
discovery, creativity and innovation

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

доц. д-р Янислав
Желев

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

BG05M2ОP001-3.017 „Повишаване на капацитета
Социална фондация проф. д-р М.
на педагогическите специалисти за работа в
„Инди-Рома 97”
Алексиева
мултикултурна среда“ ОПНОИР 2014-2020 г.

ОБМЕН- ОБщината Място за Етно
Новаторство

BG05M2ОP001-3.017 „Повишаване на капацитета
на педагогическите специалисти за работа в
мултикултурна среда“ ОПНОИР 2014-2020 г.

Фондация
Национален алианс проф. д-р М.
Алексиева
за работа с
доброволци

През годината екипи от БСУ са работили още по 11 проекта с международно участие,
финансирани по програми на ЕС:
ИМЕ НА ПРОЕКТА

ВИД НА ПРОЕКТА

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

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

Мобилност по програма “Еразъм +“

Програма Еразъм +

Διάλογος– диалог по пост-тру: програми и
инструменти за информация и идентифициране на
вярвания
Развитие и въвеждане на комуникационни
компетенции за подобряване на мерите на бизнес
менторите
Развитие на иновационни модули за учене и
практикуване в облачните технологии и
Интернет на нещата
Цифрово представяне и опазване на
нематериалното културно наследство (DigiCult)
Girls Technology Coding (GITEC)
Standards Teaching in University Education (STUNED)
Digital Heroes

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

ПАРТНЬОРИ
Albe
БСУ
БСУ
Партньори по
Еразъм

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

2019/
2021

Asociatia Small
Academy

„Еразъм+“ КД 2 -„Стратегически партньорства

2019/
2021

Rezeke University
Latvia

Еразъм+ КД 2, „Стратегически партньорства“,
"Професионално образование и обучение"

2019/
2020

Zonguldak Ticaret ve
Sanayi Odasi

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

2019/
2021
2019/
2021
2019/
2020
2019/
2020
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НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

През 2020 г. БСУ работи по 5 национални проекта,
финансирани от Министерството на образованието
чрез фонд „Научни изследвания“.

ИМЕ НА ПРОЕКТА

ВИД НА ПРОЕКТА

СРОК

РЪКОВОДИТЕЛ

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

МОН, Фонд „Научни изследвания“

2019/
2020

Доц. д-р Пенка Георгиева

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

МОН, Фонд „Научни изследвания”

2019/
2020

доц.д-р Пенка Георгиева

Българският език в социалните медии

МОН, Фонд „Научни изследвания”

2017/
2020

доц. д-р Диана Попова

Изследване на регионални иновационни индекси във
връзка с ИСИС

МОН, Фонд „Научни изследвания”

2018/
2021

проф. д-р Милен Балтов

КЛАДА-БГ - Hационална интердисциплинарна
изследователска е-инфраструктура за ресурси и
технологии за българското езиково и културно
наследство

МОН, Фонд „Научни изследвания”

2018/
2021

доц. д-р Янислав Желев

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

ЦЕНТЪР

СРОК

Създаване на многостъпков подход за
осъществяване на процеса на синтез

Център по информатика и технически
науки

2020

проф. д-р Радостин Долчинков

Създаване на университетски старт-ап за
Център по информатика и технически
трансформиране на енергия от вибрации от морски науки и Център по икономически и
и транспортни източници
управленски науки

2020

проф. д-р Милен Балтов

Иновативни приложения на ВЕИ в морския туризъм

Център по информатика и технически
науки

2020

проф. д-р Радостин Долчинков

Съвременни технологии за опресняване на морска
вода

Център по информатика и технически
науки

2020

доц. д-р Камен Сейменлийски

Data science в образователното пространство за
„синя“ кариера

Център по информатика и технически
науки

2020

проф. д-р Даниела Орозова

Организация на морски превози

Център по информатика и технически
науки

2020

доц. д-р Николина Драгнева

Научно изследване на правно-нормативната база за
закрила на морските интереси на ЕС и
мероприятия свързани с нея

Център по юридически науки

2019

гл.ас. д-р Ваня Стаматова

Проектиране и изработка на модел на
ветрогенератор с малка и средна мощност

Център по информатика и технически
науки

2019

проф. д-р Радостин Долчинков
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РЪКОВОДИТЕЛ

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
НАУЧНИ ФОРУМИ
С организираните научни форуми БСУ създава възможности за
разпространение на резултатите от научноизследователската дейност и
за утвърждаването на БСУ като значимо научно средище.
Проведе се Международната научна
конференция „Дигитални
трансформации, медии и обществено
включване“ под формата на уебинар.
Най-големият научен форум за
годината се откри от ректора на БСУ
проф. д.п.н. Галя Христозова, а
приветствие към участниците
поднесе г-н Димитър Николов, кмет
на Община Бургас, обявена за найбързо развиваща се технологична
община в страната.
С иновационно решение мястото на
пленарния доклад беше предоставено на международния екип AIDBIND – платформа за
донорски данни в здравеопазването, победители в Паневропейския хакатон EUvsVirus (ЕС
срещу вируса).
Работата на конференцията беше разпределена в 6 направления. Ръководеното от зам.ректора на БСУ проф. д-р Милен Балтов направление „Мултидисциплинарните иновации в
пандемията“ беше с най-голямо международно участие. Бяха направени презентации на
участници от 9 държави и регистрирани над 160 зрители от 20 държави. В
направлението се представиха резултати от работата в акцията по програма КОСТ на
ЕС „Мултидисциплинарните иновации за обществена промяна“.
В рамките на конференцията се проведе и обсъждане на първите активни стъпки на
новосъздадения в Бургас Югоизточен дигитален иновационен хъб.
В рамките на форума се организира и конференция на тема „Българският език в
социалните медии – колизии и влияния“ по проект, финансиран от фонд НИ.
Състоя се най-значимото за годината международно събитие за изследвания и иновации в
Черно море под надслов „На ход е следващото поколение за здравословно, устойчиво и
продуктивно Черно море“. Събитието бе част от календара на Общия дневен ред за Черно
море и се проведе в чест на отбелязването на Международния ден за Черно море. Бяха
представени позициите на страните след проведените консултации по тематиката на
стратегическия дневен ред за изследвания и иновации в Черно море. Проф.д-р Милен
Балтов, зам.-ректор на БСУ, представи направеното в България в отговор на пандемията
от „COVID-19”. по отношение на иновациите и науката.
Еврокомисарят за иновации, изследвания, култура, образование и младеж г-жа Мария
Габриел откри инициативата „Млади посланици за Черно море“. Сред номинациите за
млади посланици бяха хон. асистент в БСУ д-р Виляна Русева, докторантът в БСУ, зам.председателят на комисия в Общинския съвет на Бургас Тодор Йосифов, ръководителят
на старт-апа за синя възобновяема енергия Мария Даскалова и колегите ѝ от екипа
студенти в БСУ.
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НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
НАУЧНИ ФОРУМИ

В БСУ се проведе семинар на тема „Състояние на иновациите и изследванията в регионите
и възможностите за финансиране от Европейския съюз“. Водещи експерти от Брюксел
представиха „Хоризонт Европа“- следващата програма на ЕС за научни изследвания и
инвестиции в иновации (2021—2027 г.).
Събитието се организира съвместно с Югоизточен дигитален иновационен хъб. Участваха
ректорът на БСУ проф. д.п.н. Галя Христозова, г-жа Весна Балтина-заместник-кмет на
Община Бургас по “Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към
промените на климата“ , представители на Община Бургас, фирми от региона,
преподаватели от БСУ и от университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Темите бяха
представени от доц. Евгени Евгениев, завеждащ сектор „Наука“ на Постоянното
представителство на Република България към Европейския съюз, г-жа Елица Бейска,
програмен координатор за Инструмент за МСП, акселератор на Европейския иновационен
съвет в Изпълнителна агенция за МСП към Европейската комисия, проф. д-р Милен
Балтов, зам.-ректор на БСУ и ръководител на проект „ИРИСИ“ по ФНИ, доц. Георги
Кузманов, програмен координатор на ЕCSEL в Брюксел и г-н Петко Георгиев, директор на
ИКТ Клъстер Бургас.
БСУ беше едно от двете висши училища от България, които взеха участие в
международния форум “2020 XITU-CEEC Higher Education Institutions International Cooperation
& Exchanges“, организиран под формата на уебинар от Xi'an Jiaotong University, гр. Сиан,
Китайската народна република. В престижната международна проява взеха участие
представители на 18 университета и научни организации от 10 държави - Словакия,
Полша, България, Китай, Унгария, Чешката република, Хърватия, Сърбия, Гърция, Румъния.
Бяха представени университетите и бяха обсъдени възможностите и перспективите за
сътрудничество и формите на образователен обмен в условията на пандемията “COVID19”. Споделен беше опитът по отношение на международния обмен между китайските
университети и университетите от Централна и Източна Европа. По време на сесията
проф. д-р Милен Балтов - зам.-ректор по НИД и МС, и Гергана Кирова, Отдел
„Международно сътрудничество" в БСУ, представиха традицията на БСУ за
сътрудничество с висши училища от КНР.
БСУ беше едно от трите висши училища в България с участие в пан-европейския хакатон
EUvsVirus (ЕС срещу вуруса) https://euvsvirus.org/partners/#universities , който се проведе
онлайн. Хакатонът беше под патронажа на Комисаря по иновациите, науката, младежта
и образованието г-жа Мария Габирел и в него се включиха над 26 хиляди участници от 41
държави от цяла Европа с 2 200 предложения за решения свързани с възникналата
пандемия от Ковид-19. С най-голям брой бяха предложенията по темите за здравето,
бизнес устойчивостта, работата и образованието от разстояние, дигиталните финаси
и др. Специално за участието БСУ създаде работно пространство в използваната за паневропейския хакатон платформа „Слак“, а екипът от студенти работещ на нея
включваше студентите Мария Даскалова, Гюнай Ахмед, Калина Христова, Николай Конев и
Георги Каравасилев. Участниците бяха отличени със звездите на пан-европейския хакатон
EUvsVirus.
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НАУЧНИ ФОРУМИ
БСУ се включи за поредна година в отбелязването на Европейската нощ на учените с
четири събития във виртуална среда – „Иновативни методи за преподаване в онлайн
среда на MoodleCloud и използване на H5P приложения“ по проект „Преподаватели с
дигитални умения за качествено и приобщаващо образование (TEACHERS AHEAD)“ и
„Диагностика на мениджърските компетенции в България и Полша“, както и акциите по
КОСТ (финансирани от Хоризонт 2020) „Мултидисциплинарни иновации за обществени
промени“ и „Паневропейска мрежа за възобновяема енергия от моретата“. Събитията се
проведоха в международно участие от 12 държави, с паралелно представяне и преводи на
английски, италиански, испански, френски, полски и български език. По проект „TEACHERS
AHEAD“ по програма Еразъм + КД2, Стратегически партньорства се включиха
партньорите от България БСУ и ПГРЕ „Г.С. Раковски“ – гр. Бургас, както и 54 учители и и
университетски преподаватели от 5 организации от Италия, 1 от Испания, 1 от Франция
и Университетът на Лийдс от Великобритания. По проекта на полската ОП „Развитие на
знанието и образованието“ БСУ е партньор на Варшавския университет по мениджмънт.
Бургаският свободен университет и Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас,
заедно с Министерството на образованието и науката бяха домакини на инициирания от
МОН уебинар на тема „Рамковата програма на ЕС Хоризонт Европа - възможности за
българската научна общност“. Уебинарът бе открит от зам.-министъра на
образованието и науката г-жа Карина Ангелиева и от ректорите на двата бургаски
университета проф. д.п.н. Галя Христозова и проф. Магдалена Миткова. Зам.-министър
Ангелиева представи основните направления на Рамковата програма, а г-жа Карова, проф.
Савов и проф. Сотиров- конкретни аспекти и добри практики. Зам.-ректорът на БСУ проф.
д-р Милен Балтов представи инструментите на Европейския иновационен съвет във
връзка с възможностите за комерсиализиране на резултатите от изследванията.
БСУ, като водеща координираща организация, бе домакин на стартовата работна среща
по международния проект „Дигитално представяне и опазване на нематериалното
културно наследство (DigiCult)“, финансиран по програма „Еразъм +“, КД Стратегически
партньорства. Проектът „DigiCult“ има за цел да насърчи и подпомогне процесите,
свързани с цифровото представяне, съхраняване и популяризиране на нематериалното
културно наследство на Европа в глобален аспект и в дългосрочна перспектива, като за
целта се разработи иновативна рамка за осъществяването на гъвкаво обучение на
заетите в културната индустрия. В срещата взеха участие представители на осем
организации - партньори от България, Гърция, Италия и Латвия. Ръководител на екипа от
БСУ е доц. д-р Янислав Желев.
Във виртуална среда БСУ проведе ежегодната Годишната научна сесия за представяне на
резултатите от работата на преподавателите по научноизследователските проекти
на БСУ за 2020 г. Беше представена дейността по над 20 международни и национални
проекта, по които БСУ е бил бенефициент по програмите Еразъм+, “Балкани
Средиземноморие” по ИНТЕРРЕГ IV, двустранни програми, както и изпълнените
институционални проекти. Бяха представени и спечелените и стартирали през 2020 г.
проекти, както и възможностите за кандидатстване по следващите покани през 2021 г.

19

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
СТУДЕНТИТЕ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ
БСУ създава организационни форми
за открояване и изява на добрите студенти
и за насочване на тяхното развитие.

За 21-ти пореден път в БСУ се проведена
Конференция „Студентско научно
творчество“. За първи път форумът се
проведе под формата на уебинар с дори
по-голям от предишните издания брой
участници докторанти
Успешно стартира и се включиха над 400
студенти от всички центрове проект
„Студентски практики – фаза 2“.
Проведоха се майсторски класове засягащи теми от IT технологиите с фирми от Бургас и
страната - Скейл Фокус АД и Fadata group, както и на тема „Теория на игрите и
приложения“ с председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски.
На 16 май в БСУ се проведе онлайн второто
годишно издание на ученическото
състезание по програмиране CODE@BURGAS
2020.
Над 70 студенти от всички центрове се
включиха на 15 октомври в глобалната
инициатива на Европейската комисия „Дни
на Еразъм“ (#ErasmusDays).
6 студенти от ЦИТН и 3 студенти от ЦИУН
участваха в международното състезание
NASA International Space Apps Challenge.
Интензивно работи Кръжокът по
гражданскоправни науки и процес, под ръководството на проф. Чернев.
4 докторанти и 1 студент от ЦИУН са част от научния колектив на проект "Регионално
индексиране на иновационната активност в отраслите на икономиката (ИРИСИ) по Фонд
«НИ».
Проведе се конкурсът за есе сред студентите от Центъра по юридически науки, посветен
на темата за Конституцията.
Абсолветката от ЦЮН Муради Кърмъджа е стажант във Foundation for law and
international affairs (FLIA) и бе приета в East China University of Political Science and Law (ECUPL),
в Шанхай, Китай (на 22-ро място в световната ранг-листа) по специалност
„Международно икономическо право“.
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НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
БСУ осигурява финансови и организационни възможности
за публикуване и популяризиране на научната продукция на
преподавателите и студентите.

БСУ изцяло финансира и организира издаването
на “Годишник на БСУ” и “Годишник Студентско
научно творчество”.
В отделни издания се публикуват и всички
доклади, представени на научните
конференции, организирани
от университета.

В рамките на институционалните проекти
или чрез отпускане на безлихвени кредити
БСУ финансира издаването на учебници и
учебни помагала.
Част от изданията са
в резултат от работата по международни и по
национални проекти на БСУ.

Вече са традиционни научните издания
„Юридически сборник” на Центъра по
юридически науки, списание „Бизнес
посоки” на Центъра по икономически и
управленски науки, списание
„Съвременна хуманитаристика” на
Центъра по хуманитарни науки и
електронно списание „Компютърни
науки и комуникации” на Центъра по
информатика и технически науки.
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Основна цел:
Да приобщава основните си дейности към
европейските ценности и стандарти, като се интегрира с други
академични институции за обмен на опит и съвместни проекти.
БСУ има сключени 64 преки договора за международно сътрудничество.
През 2020 г. БСУ сключи 2 нови договора с:
 Хуманитарно-технически университет на Актау, гр. Актау, Казахстан
 „МАОСВИТ“, гр. Чернивци́, Украйна
През 2020 г. БСУ сключи 3 нови двустранни споразумения по програма „Еразъм+“ за
мобилност на студенти и преподаватели с:
 Университет в Крайова, Румъния
 Рурски университет, гр. Бохум, Германия
 Академия по технологии, гр. Резекне, Латвия
През 2020 г. бяха подновени и действащите двустранни споразумения по програма
„Еразъм+“ с университетите-партньори от ЕС до 2023 г.
Международната мобилност на студентите и преподавателите беше силно ограничена в
условията на настъпилата пандемия. Предварително планираните мобилности бяха
реализирани частично, а повечето отложени.
През 2020 г. БСУ успя да изпрати 11 студенти в 8 университета за
студентска мобилност с цел обучение за 1 семестър в Програмни държави по Програма
„ЕРАЗЪМ+“ : „Университет Нова де Лисабон“, гр. Лисабон, Португалия; Университет на
Барселона, гр. Барселона, Испания; университет „Арел“, гр. Истанбул, Турция; университет
“Метрополитен“, гр. Будапеща, Унгария; Университет „Кастилия-Ла Манча“, гр. Суидад
Реал, Испания; Университет на Западна Бохемия, гр. Пилзен, Чехия; университет „Св. Св.
Кирил и Методий“, гр.Търнава, Словакия; Университет на Търнава, гр. Търнава, Словакия.
1 студентка от Варшавския университет по мениджмънт осъществи мобилност с цел
обучение за 1 семестър в БСУ.
БСУ изпрати и 2 студенти с цел
практика по програма „Еразъм+“
в организации в Германия и
Нидерландия с продължителност,
съответно 4 и 6 месеца.
По Програма „ЕРАЗЪМ+“,
мобилност с цел преподаване в
Програмни държави, 1
преподавател от БСУ изнесе
лекции в Университет по
икономика и мениджмънт, гр.
Прага, Чехия. Останалите планирани 10 изходящи мобилности с цел преподаване
бяха отложени поради пандемията от „COVID-19”. Ще се осъществят при
възможност до 30.09.2021 г.
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През 2020 г. БСУ беше удостоен с Еразъм Харта за висше образование
(Erasmus Charter for Higher Education 2021 -2027) с максимална оценка от 100 точки
от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) към Генерална
дирекция „Образование, младеж, спорт и култура” към ЕК.
Бургаският свободен университет е сред първите висши училища в България, акредитиран с
Еразъм Харта за новия програмен период 2021-2027 г.
Еразъм Хартата за висше образование 2021-2027 осигурява общата рамка за качество за
дейностите по европейско и международно сътрудничество, които БСУ може да провежда в
рамките на програма „Еразъм+“.

През 2020 година БСУ спечели и стартира
участието си в 4 нови международни
проекта по програма „Еразъм+“, в 1 от
които БСУ е водеща координираща
организация.
 „Дигитално представяне и опазване на
европейската ритуална кухня (Eurica)”,
Програма:
„Еразъм+“
КД
2
–
„Сътрудничество за иновации и обмен на
добри
практики”
–
дейност
„Стратегически партньорства“, сектор
"Професионално образование и обучение",
Период на проекта: 2020-2022 г.
 „За по-зелена Европейска рамка за предприемачески умения (EntreComp) и хармония на
икономическото развитие и екологичната сигурност (Green-4-Future)“, Програма:
„Еразъм+“ КД 2 -„Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” – дейност
„Стратегически партньорства“, сектор "Професионално образование и обучение", Период
на проекта: 2020-2023 г.
 „Разработване на обучителни модули чрез използване на метода „обърната класна стая“,
Програма: „Еразъм+“ КД 2 - „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” –
дейност „Стратегически партньорства“, сектор "Висше образование", Период на
проекта: 2020-2022 г.
 „Стимулиране на предприемаческото мислене на студентите за насърчаване на
откривателство, творчество и иновации“, Програма: „Еразъм+“ КД 2 - „Сътрудничество за
иновации и обмен на добри практики” – дейност „Стратегически партньорства“, сектор
"Висше образование", Период на проекта: 2020-2022 г.
В края на 2020 г. Генерална дирекция „Изследвания и иновации“ на ЕК излезе с решение за
финансиране на най-големия до този момент проект за изследвания и иновации в Черно
море на заявена стойност от 9 795 350 евро, от които 9 245 350 евро безвъзмездни средства.
Темата на проекта е “Развитие на оптимална и отворена подкрепа на изследванията в Черно
море“ (Developing Optimal and Open Research Support for the Black Sea - DOORS), а
продължителността му е 4 години – от 2021 г. до 2025 г. Уникалното е, че безвъзмездната
помощ, освен от Европейския съюз (в размер на 9 млн. евро по линия на програма Хоризонт
2020), ще бъде предоставена и от Руската федерация (в размер на 245 хил. евро). Проектът е с
35 участници от 12 страни, а от България с водеща роля е Бургаският свободен университет.
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БСУ е желан партньор за съвместни проекти и прояви.
По международни проекти през 2020 г. партньори на БСУ са :
 Университет по приложни науки Йоанеум, Австрия
 Berufsförderungsinstitut Burgenland, гр. Оберварт, Австрия
 Kulturverein "Blaues Fenster",
гр. Вагрейн, Австрия
 UET Centre Албания
 GT-ARC GEMEINNUTZIGE
GMBH, гр. Берлин, Германия
 Университет „Paderborn“ ,
гр. Падерборн, Германия
 Университет на Тесалия, гр.
Тесалия, Гърция
 Hellenic Open University, гр.
Патра, Гърция
 DIMITRA EKPAIDITIKI
SIMVILITIKI AE, гр. Лариса,
Гърция
 DIMOS LARISEON, гр. Лариса,
Гърция
 ETHNIKO KENTRO
KOINONIKON EREVNON, гр. Атина, Гърция
 Университет на Пелопонес, гр. Триполи, Гърция
 Association of Information Technology Companies of Northern Greece (SEPVE), Гърция.
 Computer Technology Institute and Press "Diophantus, Гърция
 Aristoteleies Katartiseis Aksiologiseis Pistopoihseis Anonimi Etairia, Гр. Солун, Гърция
 Spectrum Research Centre CLG, гр. Баллиджеймсдаф, Ирландия
 Alcántara Group, Кордоба, Испания
 Ecosistemas Virtuales Y Modulares Sl, Гр. Санта Круз де Тенерифе, Испания
 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, гр. Мадрид, Испания
 Università degli Studi Guglielmo Marconi, гр. Рим, Италия
 Институт “Albe Steiner” Торино, Италия
 Асоциация ACMOS, Торино, Италия
 IPSIA A. PACINOTTI, Понтедера, Италия
 Instituto GIULIO, гр. Торино, Италия
 Camera a Sud Società Cooperativa, Италия
 Centro iniziativa democratica insegnanti CIDI, Торино , Италия
 Speha Fresia Sc, Гр. Рим, Италия
 Associazione Canto Di Eea, гр. Сан Феличе Чирчео, Италия
 Universita Telematica Pegaso, Гр. Неапол, Италия
 A.Re.S. Scarl, Гр. Кампобасо, Италия
 Tiber Umbria Comett Education Programme, гр. Перуджа, Италия
 Ecoistituto del Friuli Venezia Giulia, Удине, Италия
 European Training and Research Association for a Cooperation Key to Business, гр. Терачина, Италия
 Ecoistituto del Friuli Venezia Giulia, Удине, Италия
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Министерство на образованието и науката на Република Казахстан
Кокшетауски държавен университет „Ш. Уалиханов“, гр. Кокшетау, Казахстан
Международен университет по информационни технологии, Казахстан
Жезказгански университет „А. Байконуров“, Жезказган, Казахстан
Международен научно-технически институт, гр. Алмати, Казахстан
Каспийски държавен университет по технология и техника "Ш.Есенов", гр. Актау, Казахстан
Хуманитарно-технически университет на Актау, гр. Актау, Казахстан
Търговско-промишлена палата, Лимасол, Кипър
Centre For The Advancement Of Research And Development In Educational Technology Ltd (Cardet), гр.
Лефкозия, Кипър
Csi Center For Social Innovation Ltd, Гр. Никозия, Кипър
Академия по технологии, гр. Резекне, Латвия
Технически унивреситет, гр. Рига, Латвия
Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, гр. Рига, Латвия
Latvijas Kulturas Akademijas Agentura Latvijas Kulturas Akademijas Latvijas Kulturas Koledza, Гр. Рига,
Латвия
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC), гр. Озолниеки, Латвия
Utenos kolegija, гр. Утена, Литва
Center for Knowledge Management, Република Северна Македония
Университет Лийдс-Бекет, Обединеното кралство
Manchester Metropolitan University, гр. Манчестър, Обединеното кралство
Buckinghamshire New University, Гр. Хай Уикъмб, Обединеното Кралство
Keele University, гр. Киел, Обединенто кралство
Варшавски университет по мениджмънт, гр. Варшава, Полша
Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Гр. Варшава, Полша
Технологичен университет, гр. Беласток, Полша
 Instituto de Soldadura e Qualidade, гр. Порто
Салво, Португалия
 Universidade Portucalense Infante D. HenriqueCooperativa de Ensino Superior, C.R.L., гр.
Порто, Португалия
 Община Лусада, Португалия
 Университет в Крайова, гр. Крайова, Румъния
 Universitatea din Pitesti, гр. Питещ, Румъния
 Horizon Lab (Italy) Asociatia Young Initiative,
Румъния
 S.C. Predict Csd Consulting S.R.L., Гр. Арад,
Румъния
 Технически колеж „Йоан Стефанеску“, гр. Яш,
Румъния
 Asociatia De Standardizare Din Romania, Гр.
Букурещ, Румъния
 Университет „Яшар“, гр. Измир, Турция
 Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasi, гр.
Зонгулдак, Турция
„МАОСВИТ“, гр. Чернивци́, Украйна
Университет на Турку, гр. Турку, Финландия
Lycee Polyvalent Algoud-Laffemas, Гр. Валанс, Франция
Digijeunes, Франция
Fablab Pau, Франция
Callidus ustanova za obrazovanje odraslih, гр. Загреб, Хърватия
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БСУ е желан партньор за съвместни проекти и прояви.
Част от планираните за 2020 г. международни събития бяха отменени, но повечето БСУ
съумя да организира онлайн. По-значимите форуми през годината бяха:
Най-значимото за годината
международно събитие за изследвания и
иновации в Черно море се проведе под
надслов „На ход е следващото поколение
за здравословно, устойчиво и
продуктивно Черно море“. То бе част от
календара на Общия дневен ред за Черно
море и е в чест на отбелязването на
Международния ден за Черно море.
Еврокомисарят за иновации, изследвания,
култура, образование и младеж г-жа
Мария Габриел откри инициативата
„Млади посланици за Черно море“.
Онлайн се проведе планираната годишна
Международната научна конференция „Дигитални трансформации, медии и обществено
включване“. Бяха направени презентации на участници от 9 държави и регистрирани над
160 зрители от 20 държави. Представиха се резултати от работата в акцията по
програма КОСТ на ЕС „Мултидисциплинарните иновации за обществена промяна“ и се
обсъдиха първите активни стъпки на новосъздадения в Бургас Югоизточен дигитален
иновационен хъб.
БСУ беше домакин на стартовата
работна среща с 8 организациипартньори от България, Гърция, Италия
и Латвия по международния проект
„Дигитално представяне и опазване на
нематериалното културно наследство
(DigiCult)“ по програма „Еразъм +“, който
има за цел да насърчи и подпомогне
процесите, свързани с цифровото
представяне, съхраняване и
популяризиране на нематериалното
културно наследство на Европа.
БСУ беше едно от трите висши училища
в България с участие в пан-европейския
онлайн хакатон EUvsVirus (ЕС срещу вируса) под патронажа на Комисаря по иновациите,
науката, младежта и образованието г-жа Мария Габирел, в който се включиха над 26
хиляди участници от 41 държави от цяла Европа с 2 200 предложения за решения свързани
с възникналата пандемия от Ковид-19.
БСУ беше едно от двете висши училища от България, които взеха участие във форум “2020
XITU-CEEC Higher Education Institutions International Cooperation & Exchanges“, организиран
онлайн от Xi'an Jiaotong University, гр. Сиан, КНР. В престижната международна проява
взеха участие представители на 18 университета и научни организации от 10 държави.
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Проведе се семинар на тема „Състояние на
иновациите и изследванията в регионите и
възможностите за финансиране от
Европейския съюз“. Водещи експерти от
Брюксел представиха „Хоризонт Европа“следващата програма на ЕС за научни
изследвания и инвестиции в иновации (2021—
2027 г.). Семинарът представи теми от
работата по проект „Регионално
индексиране на иновационната активност в
отраслите на икономиката (ИРИСИ) сценарии пред идентифицираните в ИСИС
четири приоритетни тематични области за
интелигентна специализация и мястото им в
кръговата икономика“, финансиран от Фонд
„Научни изследвания”на МОН.
БСУ се проведе информационна среща
относно възможностите, които предоставя програма „Еразъм+“, като част от
глобалната инициатива на Европейската комисия „Дни на Еразъм“ ( #ErasmusDays). През
2020 г. събитието се проведе в периода 15-17 октомври в над 100 държави от 5
континента. Мотото на проявата в БСУ беше “Erasmus+ Future of Work over the Pandemic”.
Генералният консул на Република Турция в
Бургас г-жа Сенем Гюзел за първи път в своя
дипломатически мандат посети БСУ. Бяха
обсъдени възможностите за обучение и
взаимен обмен на студенти с
университети в Турция и издаването на
двойни дипломи, както и организирането на
съвместни културни, научни и
образователни форуми.
В рамките на ежегодната Годишната
научна сесия за представяне на
резултатите от работата на
преподавателите по научноизследователските проекти на БСУ за 2020 г. беше
представена дейността по над 20 международни и национални проекта, по които БСУ е
бил бенефициент по програмите Еразъм+, “Балкани Средиземноморие” по ИНТЕРРЕГ IV,
двустранни програми, както и изпълнените институционални проекти.
БСУ се включи за поредна година в отбелязването на Европейската нощ на учените с
четири събития във виртуална среда – „Иновативни методи за преподаване в онлайн
среда на MoodleCloud и използване на H5P приложения“ по проект „Преподаватели с
дигитални умения за качествено и приобщаващо образование (TEACHERS AHEAD)“ и
„Диагностика на мениджърските компетенции в България и Полша“, както и акциите по
КОСТ (финансирани от Хоризонт 2020) „Мултидисциплинарни иновации за обществени
промени“ и „Паневропейска мрежа за възобновяема енергия от моретата“.
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ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ
Моделът на управление на БСУ се определя
от мисията на университета да бъде гъвкава,
предприемчива и социално отговорна институция.
Приоритети:


Да развива и усъвършенства
дейността си, като изгради
рационална система за контрол
на качеството.



Да налага високи стандарти за
работа и общуване, като
осигурява модерна материална и
технологична среда.



Да предлага социално приемлива
цена на обучението, като прилага
механизми за ефективно
управление на ресурсите.



Да работи за интелектуалното и за духовното израстване на личността и
обществото, като бъде средище за изкуството и културата.

През 2020 г. приключи успешно процедурата за акредитация на професионално
направление 3.7. Администрация и управление.
Всички останали акредитационни процедури ще бъдат осъществени по въведения с
измененията на Закона за висшето образование нов регламент за акредитиране на
професионалните направления, на специалностите от регулираните професии, както и
на докторските програми.
БСУ получи сертификат за обект с
изградена достъпна архитектурна
с р е д а . Проявата е част от
Националната кампания „Достъпна
България“, организирана от Комисията за
защита от дискриминация. Регламентът
на кампанията предвижда задълбочено
проучване и проверка на обектите от
организаторите, като в резултат на
това БСУ получи отличието за принос в
осигуряването на достъпна
архитектурна среда, подходяща за хора с
увреждания. Сертификатът бе връчен на
ректора - проф. д.п.н. Христозова, от доц.
д-р Ана Джумалиева – председател на Комисията по защита от дискриминация.
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СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

БСУ е изградил ефективна институционална
система за контрол на качеството.
Системата изгражда информационна
връзка между студентите и
институцията и дава корективни
сигнали по всички индикатори,
измерващи приоритетните
направления в управлението на
университета.
Отделът по качеството
провежда систематични
анкетни проучвания:
1. Сред кандидат-студентите - като
се измерват всички индикатори “на входа”: мотивите, профилът на
кандидатстудентския контингент, конкурентните предимства на БСУ.
2. Сред възпитаниците на БСУ – като се измерват индикаторите “на изхода”:
професионалната реализация, кариерното развитие, удовлетворението от работата,
препоръките на завършилите към обучението в БСУ.
3. Сред студентите - като се наблюдават индикаторите, свързани с учебния процес по
всяка дисциплина и за всеки преподавател, за административното обслужване и
информационното осигуряване, относно участието в програми за мобилност, относно
участието в научноизследователската дейност и др.
Всеки преподавател в БСУ е
информиран за оценката на
студентите. Тази оценка е един от
критериите за атестиране и
стимулиране на преподавателите.
БСУ прилага система на заплащане,
при която възнаграждението на всеки
преподавател се формира според
индивидуалните резултати от
учебната и от научната работа.
Резултатите от Системата за
контрол на качеството са критерии за
формиране на възнагражденията на
административните и други служби в
БСУ.
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РАЗВИТИЕ НА МАТЕРИАЛНАТА И НА ИНФОРМАЦИОННАТА СРЕДА
БСУ осигурява всички съвременни материални и
технологични стандарти за работа и обучение в луксозни
условия и висока култура на учебната среда.

През 2020 г., при внезапно настъпилата
непосредствено преди началото на
втория учебен семестър здравна криза,
основна стана задачата да се осигурят
всички необходими технологични
условия за онлайн работа и
дистанционно обучение във виртуална
среда, така че да се осъществява
ефективен и пълноценен учебен процес,
който не отстъпва по качество на
присъственото обучително
взаимодействие.
Дългогодишната политика на БСУ да развива технологиите за електронно и за
дистанционно обучение чрез платформи за онлайн преподаване и споделяне на учебни
материали и ресурси позволи университетът много бързо да реагира на кризисната
ситуация и успешно да премине към неприсъствен учебен процес.
Макар че в повечето време учебният процес беше неприсъствен, планираните дейности за
обновяване на информационната среда бяха изпълнени:
 Бяха обновени 2 компютърни зали с общо 40 нови компютъра за зали 105 и зала 30.
 Беше оборудвана нова зала за обучение за работа с интерактивна дъска - компютър,
web камера и озвучаване, мултимедиен проектор, интерактивна дъска.
 Закупена е техника за преподавателите - нови лаптопи и допълнителни камери и
микрофони за осигуряване на дистанционното обучение.
 Поднови се техника и софтуер за
нуждите на администрацията – нови
мултифункционални устройства, нови
електронни подписи, актуализация на
счетоводния софтуер.
 Повиши се качеството на WiFi
мрежата – нови точки за достъп до
интернет в библиотеката, Аулата,
зала Изток, зала 110 и КЦ2.
 Продължен беше договора с МОН за
използване на облачните услуги на
Microsoft 365 и се въведе на системата
Microsoft Teams за дистанционно обучение.
 Актуализира се системата за електронно обучение Мудъл с цел съвместимост с
Microsoft Office365.
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УПРАВЛЕНСКА СИСТЕМА
УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА
Библиотеката на БСУ активно съдейства
за обучението на квалифицирани специалисти
с творческа самостоятелност.
Библиотечният фонд се състои от
88 793 тома и се изгражда съобразно академичния
профил на университета.
Електронните книги и частично
дигитализираните информационни носители са
2414.
Базата данни от статии в научни сборници и в
периодични издания е от 92341 записа, от тях
2243 с достъп до пълния текст.
За 2020 г. фондът е нараснал с 676 библиотечни
единици, от които:
 Книги - 511 тома, от които 104 електронни
книги;
 Периодични издания - 61 тома;
 Постъпили книги и периодични издания по
междууниверситетски книгообмен и дар - 503 тома;
 Текущо постъпили продължаващи издания (абонамент) - 26 заглавия.
Общият брой обслужени читатели в библиотеката през 2020 г. е 1437, като 1017 са
читателите обслужени дистанционно.
Заетите библиотечни материали са 4410 тома, от които на традиционни носители –
2103 библиотечни единици, електронни – 2307.
Библиотеката на БСУ подпомага издателската
дейност на БСУ, регистрира новите издания в
националния регистър и библиография, депозира
научната продукция в Народната библиотека „Св.
Св. Кирил и Методий“.
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УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ
О с н о в е н п р и о р и т е т : Да предлага социално приемлива цена на обучението,
като прилага механизми за ефективно управление на ресурсите.

БСУ е осигурил възможност за обучение с намалени такси за студентите от едно
семейство и за обучаващите се в две специалности, както и за студенти завършили БСУ,
които записват нова по-висока образователна степен. През 2020 г. намаление на таксата
е направено за над 400 студенти в тези категории.
По проект „Студентски практики – фаза 2“, финансиран по ОП НОИР БСУ в партньорство с
Министерство на образованието осигурява на студентите стипендии за участие в
практическо обучение в реална работна среда. За 2020 г. на студентите, участвали в
практика по проекта, са изплатени общо над 250 хил. лв.
БСУ осигурява едни от най-модерните и луксозни условия за обучение и
работа при високи равнища на доходите и с едни от най-ниските
студентски такси.

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

редовно

задочно

12300 $ годишно

-

900-1500 евро

-

дистанционно

Нов български университет

1350- 1800 лв.

-

1 350 лв.

Висше училище по застраховане и финанси

750 -1250 евро

750 -1250 евро

750 -1250 евро

Варненски свободен университет

1200-1920 лв.

960-1250 лв.

1080 лв

Европейско висше училище по икономика и мениджмънт - Пловдив 2640 лв. годишно 2640 лв. годишно
Международно висше бизнес училище - Ботевград

1 100 лв.

1 100 лв.

1 100 лв.

1100-1300 лв.

950 лв.

950 лв.

Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив

900 лв

900

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив

610 лв.

610 лв.

Бургаски свободен университет
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610 лв.

УНИВЕРСИТЕТСКИ ЖИВОТ
БСУ подкрепя всички изяви на студентите и
създава организационни и материални условия за
реализиране на техните инициативи и интереси.
През 2020 г. повечето от формите за изява на студентите трябваше да отпаднат от
събитийния календар на БСУ. За да преодолее противоепидемичните ограничения,
университетът съумя да организира част от най-важните форуми онлайн като уебинари.
Като уебинар се проведе 21-та
Конференция „Студентско научно
творчество“, като броят на
участниците беше дори по-голям
от предходните години.
По повод Деня на Българската
конституция се проведе и
конкурсът в ЦЮН за есе на тема
„Правовата държава –
законодателство, правоприлагане
и юридическа наука.

Проведоха се майсторски класове засягащи теми от IT технологиите с фирми от Бургас и
страната - Скейл Фокус АД и Fadata group, както и на тема „Теория на игрите и
приложения“ с председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски.
Проведе се онлайн второто годишно издание на
ученическото състезание по програмиране
CODE@BURGAS 2020.
Студенти от ЦИТН и от ЦИУН участваха в
международното състезание NASA International
Space Apps Challenge.
4 докторанти и 1 студент от ЦИУН са част от
научния колектив на проект "Регионално
индексиране на иновационната активност в
отраслите на икономиката (ИРИСИ) по Фонд «НИ».
Абсолветката от ЦЮН Муради Кърмъджа е
стажант във Foundation for law and international
affairs (FLIA) и бе приета в East China University of
Political Science and Law (ECUPL), в Шанхай, Китай
(на 22-ро място в световната ранг-листа) по
специалност „Международно икономическо право“.

33

УНИВЕРСИТЕТСКИ ЖИВОТ
БСУ изгражда своя авторитет чрез ефективно
взаимодействие с държавни и местни институции,
със значими стопански субекти и с неправителствени организации.
Ректорът на БСУ проф. д.п.н. Галя
Христозова бе избрана от
Общото събрание на Съвета на
ректорите на висшите училища в
България за член на Управителния
съвет, а на първото заседание на
Управителния съвет – за негов
заместник-председател.
Председател на Управителния
съвет е проф. д.ф.н. Анастас
Герджиков – ректор на СУ
„Св.Климент Охридски“, а членове
са: чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев – ректор на РУ „Ангел Кънчев“ – зам.-председател на
УС на СР; проф. Димитър Димитров - секретар на УС наСР, ректор на УНСС; Генерал-майор
Груди Ангелов, ректор на Военна академия "Г. С. Раковски"; проф. Христина Янчева, ректор
на Аграрния университет, Пловдив; Проф. Славчо Томов, ректор на Медицинския
университет, Плевен.
За председател на Контролния съвет бе избран проф. Евгени Станимиров, ректор на
Икономическия университет, Варна, а на Етичната комисия – проф. Тони Шекерджиева –
ректор на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, Пловдив.
Проф. Христозова получи поздравителен адрес от кмета на Община Бургас – Димитър
Николов.
Деканът на Центъра по юридически
науки проф. д.н. Мария Нейкова
беше удостоена с
благодарствената грамота от
Окръжен съд - Бургас. Съдия Росица
Темелкова, председател на
съдебната институция, изрази
своята благодарност за проявените
от проф. Нейкова инициативност и
диалогичност при съвместната
институционална работа, за
съпричастността й за развитието
и популяризирането на правото,
както и за вдъхновението й за
бъдещите юристи. Грамотата
беше връчена на церемония по повод
Деня на народните будители.
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