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ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ НА 

КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО ПРЕЗ ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР  

НА УЧЕБНАТА 2020-21 Г. В БСУ 

 

I. Проучване на мнението на випускници на БСУ, завършили преди три 

години 

          Изследването с бивши студенти, завършили БСУ през 2017 г. се проведе 

през 2020 г. Целта му е да се проследи реализацията на завършилите  студенти и 

впечатленията им от обучението на база на натрупания опит. За контакт с 

респондентите послужиха адресните карти, попълнени при дипломирането им.  

И тази година отговорите бяха получени чрез директна връзка със завършилите – 

по имейл и телефон. Анкетираните са избрани чрез представителна извадка, получена 

чрез прост случаен подбор от всички завършили през 2017 г., участвали в 

церемонията по връчването на дипломите. Максималната грешка е в диапазон ±3-5%, 

при гаранционна вероятност 95%. Резултатите са представителни за тези участници 

както по центрове, така и по специалности/направления.  

 В процеса на проучването са събрани и обработени 182 анкетни карти. Анкетата 

е анонимна и съдържа 19 въпроса, отнасящи се до: удовлетвореността от работата, от 

подготовката, от практическата приложимост на знанията, получени в Бургаски 

свободен университет и някои демографски въпроси. 

 

Табл. 1      Разпределение по специалности 

Център Специалност 
Брой 

анкетирани 

Брой участници 

в церемонията 

2017г. 

Брой 

завършили 

2017г. 

ЦИУН 

Финанси  и  Банков мениджмънт 12 

51 87 175 
Счетоводство и контрол 13 

Маркетинг и  МУТБ 13 

Бизнес администрация   9 

МИО 4    

ЦИТН 
Информатика и компютърни науки 8 

39 61 107 
Комуникационна и компютърна 

техника 
31 

Право 34 49 
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ЦЮН Публична администрация,  

АУСНС и МРР 
15 78 163 

ЦХН 

Журналистика, ВО  12 

43 72 112 Психология, ДЮП, СКП 25 

ПНУП 6 

Общо за БСУ 182 298 557 

 

 

 

Табл. 2      Демографски характеристики 

 Брой Относителен дял 

Образователна степен   

Магистър 94 51,6% 

Бакалавър 88 48,4% 

Пол   

Мъж 74 40,7% 

Жена 108 59,3% 

Форма на обучение   

Редовно 53 29,1% 

Задочно 129 70,9% 

Успех от следването   

Среден 2 1,1% 

Добър 53 29,1% 

Мн.добър 90 49,5% 

Отличен 37 20,3% 

Възраст   

от 26 до 30 г. 61 33,5% 

от 31 до 35 г. 55 30,2% 

от 36 до 40 г. 37 20,3% 

от 41 до 45 г. 14 7,7% 

над 46 г. 15 8,2% 

Общо: 182 100,0% 
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Реализация – общо за БСУ. 

 

Само 1,1% от анкетираните бивши студенти не са имали изобщо работа три 

години след завършване на университета – фиг.1. Причините за това са посочени 

в таблица № 3. 

 
Фиг. 1 

 
 
  

 

 

Табл. 3  Причини за не започване на работа 

Причини Брой посочили 
Процент от 

неработещите 

Търся, но не мога да намеря 1 50,0% 

Майчинство, образование 1 50,0% 

Общо: 2 100,0% 

 

Да
98,9%

Не
1,1%

Имали ли сте работа след като завършихте БСУ
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Следващата графика /фиг.2/ показва колко време е било нужно на тези, които работят, 

за да започнат някаква работа. Преобладаваща част от анкетираните са започнали работа 

още по време на следването си. 

 

            Фиг. 2 

 
 

  

 

Фиг.3 показва състоянието в момента на анкетирането. Някои са имали работа и 

са я загубили, други продължават образованието си. Въпреки кризата, картината показва 

общо за БСУ подобно на миналата година състояние. /Около 8% неработещи/. 

Има различия по центрове, но 92,2% от всички анкетирани имат работа. 

                

                Фиг. 3 

 
 

По време на 
следването си

70,0%

До 6 месеца
19,4%

От 6 месеца 
до 1 година

7,2%

Над 1 година
3,3%

Колко време след завършването си постъпихте на 
работа 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ЦИУН ЦИТН ЦЮН ЦХН Общо за БСУ

88,0
97,4 93,8 90,5 92,2

12,0
2,6 6,3 9,5 7,8

Понастоящем имате ли постоянна работа 
/по центрове/

Не

Да
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На фиг. 4 се вижда, че повече от 2/3 от завършилите преди 3 години БСУ работят 

по специалността, която са завършили. Тази година най-висок е относителният дял на 

работещите по специалността си при завършилите ЦХН – 76,8%.  

            Фиг. 4 

 

 

На Фиг. 5 са показани резултати от последните осем анкетни проучвания сред 

завършилите БСУ. Продължава тенденцията за намаляване на относителния дял на не- 

работещите по специалността си три години след завършване. 

     

  Фиг.5 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ЦИУН ЦИТН ЦЮН ЦХН Общо за БСУ

32,0
41,0 45,8 41,9 40,0

32,0
28,2 18,8

34,9
28,3

18,0 7,7 14,6

9,3
12,8

18,0 23,1 20,8 13,9 18,9

Доколко работата е по специалността Ви? 
/по центрове/

Напълно По-скоро да По-скоро не Не

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

27,7 27,3 23,7
33,0 34,6 38,5 40,0

26,0 26,7 28,9

26,0 27,2
27,1 28,3

18,3 14,9 17,9
12,8 11,4

13,6 12,8

27,9

31,0 29,5 28,2 26,3 20,8 18,9

Доколко работата е по специалността Ви?  
/по години на завършване/

Напълно По-скоро да По-скоро не Не
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  Причините, поради които не работят по специалността си, са различни за 

завършилите от четирите Центъра. Това се вижда на фиг.6. При неработещите по 

специалността си от ЦИУН, ЦИТН и ЦЮН, е висок процентът на тези, които са намерили 

работа, от която са удовлетворени, макар и тя да е в друга област. Много често срещана 

причина е, че получават много по-високо заплащане, от това, което са им предложили за 

работа по специалността.  

         

           Фиг. 6   

 

 

 

В следващите графики /7-10/ и таблици /4-8/ са представени по центрове основните 

сфери в които работят анкетираните и длъжностите, които заемат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ЦИУН

ЦИТН

ЦЮН

ЦХН

Общо 

22,2

20,0

29,4

60,0

30,9

66,7

80,0

64,7

40,0

63,6

11,1

5,9

5,5

Защо не работите по специалността си? 
/по центрове/

Не мога да си намеря 
такава работа

Не желая да работя 
по специалността си

Друга



 9 

ЦИУН 

                 

               Фиг. 7 

 

   
 
 

                 Табл. 4 

Длъжност Брой Относителен дял 

счетоводител 12 24,0% 

управител/ собственик/ мениджър 10 20,0% 

специалист /експерт във финансова институция 8 16,0% 

продавач-консултант, търговски представител 5 10,0% 

държавен служител 4 8,0% 

маркетинг експерт 2 4,0% 

бизнес интелиджънс 1 2,0% 

директор на дирекция в Община 1 2,0% 

системен администратор 1 2,0% 

земеделски производител 1 2,0% 

кол център 1 2,0% 

други 4 8,0% 

Общо: 50 100,0% 
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2

2

3

3

3

4

4

4

6

13

други

Производство

Държавна администрация

Счетоводни услуги

МВР

Медии и комуникации

Строителство

Общинска администрация

Туризъм и обществено хранене

Финанси

Търговия

Брой заети по икономически дейности /ЦИУН/
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ЦИТН 

               

                 Фиг. 8 

 

           

            Табл. 5 

Длъжност Брой Относителен дял 

началник отдел, ръководител група, електромонтьор,  
електропроектант, асистент, оператор в Енергетиката 

8 20,5% 

управител/собственик 5 12,8% 

ИТ специалист, приложен администратор, системен администратор 3 7,7% 

държавен служител 2 5,1% 

софтуер девелопер 1 2,6% 

програмист 1 2,6% 

графичен дизайнер 1 2,6% 

специалист бази данни 1 2,6% 

инженер конструктор 1 2,6% 

експерт криминалист 1 2,6% 

сплайсьор 1 2,6% 

контрол на качеството 1 2,6% 

корабен механик 1 2,6% 

лекар 1 2,6% 

монтажник телекомуникационна техника 1 2,6% 

оператор машини с ЦПУ 1 2,6% 

диагностика на автомобили 1 2,6% 

ст.техник 1 2,6% 

други 7 17,9% 

Общо: 39 100,0% 
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2

4

4

4

7

8

други

Строителство

Държавна/общинска …

Услуги

Информационни технологии

Производство

Енергетика

Брой заети по икономически дейности /ЦИТН/
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ЦЮН 

 

            Фиг. 9 

 
 

 

              Табл. 6   

Длъжност Брой Относителен дял 

юрисконсулт 12 25,0% 

държавен служител 9 18,8% 

управител/собственик 6 12,5% 

общинска администрация 3 6,3% 

адвокат 2 4,2% 

сътрудник в адвокатска кантора 2 4,2% 

професионален спортист 2 4,2% 

брокер недвижими имоти 2 4,2% 

учител по етика и право в Британика 1 2,1% 

публичен изпълнител 1 2,1% 

разследващ полицай 1 2,1% 

гл.счетоводител 1 2,1% 

митничар 1 2,1% 

офис сътрудник 1 2,1% 

други 4 8,3% 

Общо: 48 100,0% 

 

   

 

8

2

2

2

4

5

6

9

10

други

Услуги

Спорт

Недвижими имоти

МВР

Търговия

Общинска администрация

Юридически услуги

Държавна администрация

Брой заети по икономически дейности /ЦЮН/
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ЦХН 

 
 

            Фиг. 10 

 
 

 

         Табл. 7   

Длъжност Брой Относителен дял 

учител 8 18,6% 

психолог 5 11,6% 

управител/собственик 5 11,6% 

социален работник 4 9,3% 

асистент в университет 1 2,3% 

гл.експерт в Социално подпомагане 1 2,3% 

управител на практика Детска психология 1 2,3% 

гл.експерт психолог 1 2,3% 

училищен психолог 1 2,3% 

детски психиатър 1 2,3% 

детски психолог 1 2,3% 

организационен психолог 1 2,3% 

социален психолог 1 2,3% 

директор с група 1 2,3% 

логопед 1 2,3% 

специалист ГРАО 1 2,3% 

специалист контрол на качеството 1 2,3% 

копирайтър 1 2,3% 

тв оператор 1 2,3% 

графичен дизайн 1 2,3% 

други 5 11,6% 

Общо: 43 100,0% 

1

1

2

3

5

4

12

15

Услуги

Медии и комуникации

Финанси

Строителство

Държавна/ общинска администрация

Търговия

Здравеопазване и социална работа

Образование

Брой заети по икономически дейности  /ЦХН/
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Почти 1/3 от завършилите преди 3 години заемат ръководни длъжности. Най-висок е 

процентът сред завършилите ЦИУН и ЦИТН.  

            Фиг. 11 

  

Повече от половината от завършилите, упражняват работата си повече от 3 години. 

Най-висок е делът на работещите повече от 3 години една работа сред завършилите 

ЦИУН и ЦИТН. Упражняващите сегашната си работа от 1 до 3 години са хората, които 

на база на новото си образование сравнително бързо са сменили работата си. Много от 

останалите на същата си работа са се издигнали до по-високи нива в кариерата си. 

   Фиг.12  

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ЦИУН ЦИТН ЦЮН ЦХН Общо за 
БСУ

14,0
23,1

14,6 18,6 17,2

16,0

15,4

16,7
14,0 15,6

14,0

20,5
25,0

30,2
22,2

56,0

41,0 43,8 37,2 45,0

Работата Ви от какво естество е? /по центрове/

Висше управленско Средно управленско Специалист/експерт Изпълнител

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ЦИУН ЦИТН ЦЮН ЦХН Общо за БСУ

66,0
59,0 54,2

41,9
55,6

26,0 41,0

33,3 51,2
37,2

2,0 10,4 2,3 3,9

6,0 2,1 4,7 3,3

От колко време упражнявате сегашната си  работа?

Над 3 години От 1 до 3 години От 6 месеца до 1 година До 6 месеца
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На фиг. 13 се вижда, че над 90% от завършилите преди 3 години БСУ, са 

удовлетворени от настоящата си работа. Няма студенти, посочили твърдо Не.  

  Фиг. 13 

  

 

Отношение към БСУ 

Общият процент на удовлетворените от подготовката в БСУ  е много висок – повече 

от 97%. Няма анкетирани, посочили отговор Не.  

            Фиг.14 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ЦИУН ЦИТН ЦЮН ЦХН Общо за БСУ

30,0

51,3
41,7 46,5 41,7

62,0

43,6
52,1

51,2
52,8

8,0 5,1 6,3 2,3 5,6

Доколко сте удовлетворени от работата си? 
/по центрове/

Напълно По-скоро да По-скоро не Не

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ЦИУН ЦИТН ЦЮН ЦХН Общо за 
БСУ

49,0 51,3

73,5
60,5 58,8

51,0 43,6

26,5

34,9 39,0

5,1
4,7 2,2

Доволни ли сте от подготовката, която получихте в БСУ? 
/по центрове/

Напълно По-скоро да По-скоро не Не
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Това са впечатленията на завършилите студенти три години след завършването 

им. При анкетирането се наблюдаваха различни по степен реакции при задаването на 

този въпрос. Много от тях бяха Напълно удовлетворени и изразяваха удовлетворението 

си и благодарността си с повече думи. На графиката се вижда – това са почти 60%.  

Правеше впечатление, когато тази категоричност идваше от Всички анкетирани от някои 

специалности. Това се вижда в табл. 8, която е със средните оценки от отговорите на този 

въпрос по специалности и направления. /Няма специалност с под 6 анкетирани/.  

 

Табл. 8    От гледна точка на опита, който сте натрупали, доволни ли сте от    

подготовката, която получихте в БСУ? 

  Специалност/направление Средна оценка 

ПНУП 1,00 

АУСНС 1,00 

ПА, АУСНС и МРР 1,20 

Психология 1,27 

Право 1,29 

Журналистика и ВО 1,42 

Счетоводство 1,46 

Финанси и БМ 1,50 

Комуникационна и компютърна 

техника 
1,52 

Маркетинг и МУТБ 1,54 

БА и МИО 1,54 

Психология, ДЮП, СКП 1,56 

Информатика и компютърни науки 1,63 

Средно за БСУ 1,43 

             1 – Напълно     4 – Не 

 

 

 

Почти 90% от анкетираните са доволни от практическа приложимост на 

получените знания. Сред завършилите ЦИТН и ЦЮН има както много удовлетворени от 

практическата приложимост, така и сравнително неудовлетворени от нея. 
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Фиг. 15 

 
 

  

Мнението на завършилите е много важно за репутацията на всяко висше училище. 

Над 97% от завършилите 2017 г. биха препоръчали БСУ на познат, който иска да учи. 

Подобни са процентите и от предходни години. Тази година най-висок е този процент 

сред завършилите ЦЮН. Всяка година има единични бройки завършили, които са 

неудовлетворени, но не се е оформило като тенденция те да са от един център. 

        Фиг. 16 
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Практическа приложимост на знанията, получени в БСУ.
/по центрове/

Напълно По-скоро да По-скоро не Не
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72,1
81,6

20,4 10,3
10,4

23,3
16,2

5,1 1,1

4,7 1,1

Бихте ли препоръчали БСУ на познат?
/по центрове/

Определено да По-скоро да По-скоро не Не
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Повече от 90% от анкетираните считат, че дипломите им имат авторитет сред 

работодателите.  

Отново най-високият процент на категоричните отговори Определено да, е 

получен от завършилите ЦЮН – 68,9%. Коментарите на анкетираните, завършили 

ЦИТН сочат, че за работодателите няма никакво значение от кой университет е 

дипломата. Важни са качествата и уменията на завършилия. 

Фиг. 17 

 
 

 

 

Фиг. 18 и фиг. 19 показват какви са желанията и нагласите за продължаване на  

обучението на завършилите преди 3 години БСУ.  

Процентът на нямащите нужда от допълнително образование е най висок при 

завършилите ЦЮН и ЦИТН. и най-вече за специалност Софтуерно инженерство. Те 

смятат, че най-добре се учат в практиката. Най-голям е стимулът да продължават с 

образованието си при завършилите ЦХН. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ЦИУН ЦИТН ЦЮН ЦХН Общо за БСУ

57,5
64,3 68,9

50,0
60,3

32,5
28,6

28,9

39,5
32,5

2,5
7,1

2,2

5,3
4,07,5

5,3
3,3

Дипломата от БСУ има авторитет сред работодателите
/по центрове/

Определено да По-скоро да По-скоро не Не
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Фиг. 18 

 
 

     

 На фиг. 19 се вижда, че много голяма част от завършилите магистърска степен 

имат желание да продължат образованието си.  

     

     Фиг. 19 

 

 

В табл. 9 и на фиг. 20 се вижда от какъв вид обучение се нуждаят завършилите, в 

зависимост от образователната им степен и центъра, който са завършили.  

0%

20%

40%

60%

80%
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ЦИУН ЦИТН ЦЮН ЦХН Общо за БСУ

31,4
23,1 22,4

39,5
29,1

62,7
66,7

75,5 39,5 61,5

5,9 10,3
2,0

20,9
9,3

Нуждаете ли се от продължаващо обучение?

Да Не Учи магистратура

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Бакалавър Магистър Общо за БСУ

29,5 28,7 29,1

52,3

70,2
61,5

18,2

1,1
9,3

Нуждаете ли се от продължаващо обучение?
/по образователна степен/

Да Не Учи магистратура
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           В табл. 9 са показани като бройки завършилите от двете образователни степени от 

какво допълнително образование се нуждаят. 

 

Табл. 9   От какви курсове имате нужда за да повишите компетентността си           /брой/ 
 

Бакалавър Магистър Общо за БСУ 

Друга магистратура 12 1 13 

Магистратура 8 2 10 

Специализирани курсове 2 13 15 

Докторска степен  1 1 

Сертификати   2 2 

Общо: 22 19 41 

 
  

             На фиг. 20 се вижда по какъв начин имат желание да продължат образованието 

си завършилите преди три години, групирани по центрове /отново като бройки/.  

Фиг. 20 

 
 
 
 

Коментари в свободен текст на анкетираните към въпроси 13, 15, 16 

в.13.От гледна точка на опита, който сте натрупали, доволни ли сте от подготовката, 

която получихте в БСУ? 

в.15.Ако Ваш познат иска да следва във висше училище, бихте ли му препоръчали 

БСУ? 

в.16.Мислите ли, че дипломата от БСУ има авторитет сред работодателите? 

 

 

13

3

4

1

5

10

2

1

4

3

15

4

4

7

1

1

2

1

1

Общо за 
БСУ

ЦХН

ЦЮН

ЦИТН

ЦИУН

От какво продължаващо обучение се нуждаете?

/по центрове /                  брой

Магистратура

Друга 
магистратура

Специализирани 
курсове

Докторска степен

Сертификати
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Право 
 

Въпрос 13 
 Това е най-хубавото образование, което съм получил.  /държавен 
служител/ 
Въпрос 15 
Изключително съм доволна от учебен отдел. Винаги намираха решение, 
напътстваха. /консултант недвижими имоти/ 
Вече съм го препоръчвал. Пет-шест човека се записаха заради мен. 
/мл.адвокат в собствена кантора от Ст.Загора/ 
Въпрос 16 
При някои-да, други са с по-консервативно отношение. 

МРР 
 

Въпрос 13 
Страхотни преподаватели! /съдружник в търговска фирма/ 

Финанси 
 

Въпрос 15 
С удоволствие. Много добър преподавателски капацитет. /ръководител 
движение в БДЖ/ 

БА 
 

Въпрос 16 
Никой не се интересува къде си завършил. Интересуват се дали имаш 
висше образование. /счетоводител в сч.кантора/ 

Маркетинг 
 

Въпрос 16 
Има още предразсъдъци по отношение на дипломата. /специалист 
Маркетинг и реклама в търговска фирма/ 

СК 
 

Въпрос 13 
На 100%. Особено преподавателите. Нямам думи! На следващата година 
накарах и моята приятелка да запише магистратура тук, помагах И. 
/счетоводител 54 г./ 
Въпрос 16 
Има авторитет дипломата. Защото моят работодател искаше точно 
мен. /счетоводител в сч.кантора/ Магистърска степен звучи по-
авторитетно, но иначе всичко се научава в работата. 

МИО 
 

Въпрос 16 
Дипломата от БСУ няма авторитет пред работодателите. Като им 
кажа, че съм завършила БСУ направо ми се смеят. Тя е напълно доволна от 
подготовката в БСУ и препоръчва БСУ на познатите си. /офис сътрудник в 
политическа партия/ 

Психология 
 

Въпрос 15 
Не бих препоръчала БСУ. Точно тази специалност-Не. Много малко се 
набляга на практиката. Магистратура е записала в НБУ. /Има частен 
логопедичен кабинет/ 
Въпрос 15,16 
С удоволствие препоръчва БСУ на познати. Има наблюдения, че дипломата 
от БСУ няма авторитет сред работодателите, но не е съгласна с тях. 
/социален работник в Доза обич/ 

СКП 
 

Въпрос 13,16 
Завършила съм бакалавърска степен в СУ – там е само теория. Разликата 
е огромна. В държавните структури не гледат откъде е дипломата. 
/Гл.експерт-психолог в Дирекция Социално подпомагане/ 

ДЮП 
 

Въпрос 16 
Никоя диплома няма авторитет. Всеки чрез личността си показва. 
/Гл.експерт в Държавна структура. Продължава в областта на 
психологията/ 
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Дипломата от БСУ няма авторитет сред работодателите. В 
психотерапевтична школа съм получила повечето си знания. /Детски 
психолог в собствен холистичен център/ 

ПНУП 
 

Въпрос 13 
Отлична подготовка! Такъв университет няма никъде! Завършила е 
бакалавърска степан в Шуменски университет. Няколко човека е 
изпратила вече. /Учител/ 

ВО 
 

Въпрос 13,15,16 
Изключително удовлетворена от подготовката в БСУ. През цялото време 
препоръчва обучението в БСУ. Сигурна е, че дипломата от БСУ има 
авторитет сред работодателите. /Специалист контрол на качеството 
в строителна фирма. Отличник на випуска/ 

 
ИКСК 
 

Въпрос 13,15,16 
Напълно съм удовлетворен от подготовката, която получих. Имах нужда 
точно от това. Редовно препоръчва БСУ на познатите си. Дипломата има 
авторитет, но работодателите се интересуват повече от това какво можеш. 
/Ел.монтьор-координатор в Електроразпределение./ 

КСТ 
 

Въпрос 13 
По-скоро не съм удовлетворен от обучението си в БСУ. Учебният план е 
твърде разхвърлян. / Software developer в IT сектора/ 
По-скоро не съм удовлетворен от обучението си в БСУ, практическата 
подготовка е много малко, на основно ниво. За работодателите в нашата 
сфера няма значение дипломата. /Експерт техническо поддържане на 
системите в производствена фирма/ 

ММТ 
 

Въпрос 15 
Имам база за сравнение друг ВУЗ, затова ОПРЕДЕЛЕНО ДА – бих препоръчал 
БСУ. /Инженер конструктор в производствена фирма/ 

 

II. Резултати от проведените вътрешни одити през периода 04.2021 – 05.2021 г. 

Комисия в състав: проф. д-р Евелина Динева, Елка Мавродиева, Галина Стоянова, Делян 

Лазаров в присъствието на завеждащия Международен отдел Гергана Кирова проведе 

вътрешен одит съгласно план-графика на вътрешните одити за учебната 2020 - 2021 г.  

Предмет на одита са: 

1. Определени ли са критерии за подбор на преподаватели по програмата Еразъм. 

Отчитат ли се преподавателите и административният персонал 

2. Колко студенти и преподаватели (по центрове) участват в мобилности по програмата 

Еразъм през настоящата учебна година 

Установено бе следното: 

Мобилност на персонала  на БСУ 

1. Определени ли са критерии за подбор на преподаватели по програмата Еразъм - Да 

Критерии за селекция 

на персонала 

Мобилност на персонала с цел преподаване - Право на участие в мобилност на 

персонала с цел преподаване имат всички преподаватели от БСУ без оглед на 

тяхната длъжност (щатна или нещатна) и научно звание/степен. 

Членовете на Комисията за подбор изготвят допълнителни институционални 

критерии за селекция, съпоставими с тези на Европейската комисия. Те са 
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различни в зависимост от факултета и специалностите, за които са договорирани 

мобилности. Като цяло те са: 

- Да владеят необходимото ниво на езика, на който ще се извършва 

преподаването в приемащата институция; 

- Да имат изявени творчески търсения по специалността си; 

- Да показват интерес към научна работа; 

- Да са комуникативни. 

- Приоритет се дава на преподаватели, осъществяващи мобилност за 

първи път; 

- Приоритет се дава в случаите, когато мобилността е съществена част от 

учебната програма на приемащата институция, води до разработването 

на нови учебни материали или е свързана с подготовка на бъдещи 

проекти за сътрудничество. 

Мобилност на персонала с цел обучение - Право на участие в мобилност на 

персонала с цел обучение имат всички преподаватели от БСУ без оглед на 

тяхната длъжност (щатна или нещатна) и научно звание/степен, а така също и 

всички административни и други непреподавателски кадри. 

Членовете на Комисията за подбор изготвят и допълнителни критерии към 

кандидатите за селекция, съпоставими с тези на Европейската комисия. Като 

цяло те са: 

- Да представят проект на програма за мобилност, одобрен от изпращащата и 

приемащата институция. 

- Да владеят писмено и говоримо езика на страната, в която ще се обучават, и/или 

английски език; 

- Да имат изявени творчески търсения по специалността си; 

- Да показват интерес към подобряване на уменията си и повишаване на 

квалификацията си; 

- Да са комуникативни. 

Всички заинтересовани страни по селекцията предварително се запознават с 

разработените критерии за селекция. Процедурата на селекция се организира 

така, че да гарантира безпристрастност, прозрачност и справедливост на избора, 

както и липса на конфликт на интереси от страна на лицата, осъществяващи 

селекцията. За целта членовете на Комисията за избор на 

преподаватели/персонал подписват Декларация за липса на конфликт на 

интереси. 

- Правилник на Бургаски свободен университет за селекционна 

процедура относно избор на студенти, преподаватели и 

административен персонал за участие в Програма „ЕРАЗЪМ+“ 

- Информация на сайта на университета – раздел „Програма Еразъм+“ 

Отчитат ли се преподавателите и административният персонал - Да 

Отчитане на 

мобилността 

След приключване на обучението участникът се задължава, в срок от 10 дни, да 

отчете проведената мобилност и представи на БСУ (списък с изисканите 

документи за признаване на престоя): 
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мобилност на персонала с цел преподаване/обучение - отчетни документи: 

1.Документ, удостоверяващ периода на преподаване/обучение в чужбина 

(Сертификат за участие, предоставен от приемащата организация за 

осъществения преподавателски хорариум и действителните дати за началото и 

края на периода на мобилността/ осъщественото обучение и действителните 

дати за началото и края на периода на мобилността). 

2. Отчет на преподавателя/служителя. 

3. Билети и бордни карти, удостоверяващи пътуването от началната точка Бургас 

до крайната дестинация и обратно (самолетни билети, поименни билети за влак 

или автобус). 

4. Копие на международен паспорт (ако е приложимо) 

5. Документ от хотел, общежитие или квартира. 

6. Копие на здравна застраховка/Европейска здравноосигурителна карта. 

7. Финален отчет (Participant Report Form) 

8. Анкетна карта. 

Мобилност на студенти-входящи/изходящи  БСУ – академична 2020/2021 г. 

Център Изходящи мобилности Входящи мобилности 

 Мобилност с цел 

обучение 

Мобилност с цел 

практика 

Мобилност с цел 

обучение 

ЦИУН 2 студенти 

 Истанбул, Турция 

1 студент – Оуд Гастел, 

Нидерландия 
 

1 студент – Анталия , 

Турция 

ЦХН   1 студент 

Университет „Св.св. Кирил 

и Методий“, гр. Търнава, 

Словакия 

ЦИТН    

ЦЮН   1 студент – Университет 

на Търнава, гр. Търнава, 

Словакия 

 

Мобилност на преподаватели-входящи/изходящи  БСУ – академична 2020/2021 г. 

Център Изходящи мобилности Входящи мобилности 

 Мобилност с цел 

преподаване 

Мобилност с цел 

обучение 

Мобилност с цел 

преподаване 

Мобилност с цел 

обучение 

 Общо за БСУ – 12 

преподаватели 

Общо за БСУ - 4 Общо за БСУ – 9 

служители и 

преподаватели 

Общо за БСУ – 23 

служители и 

преподаватели 

ЦИУН 3 преподаватели   3 преподаватели  

ЦХН 4 преподаватели  не  

ЦИТН 4 преподаватели  2 преподаватели  

ЦЮН 1 преподавател  4 преподаватели  
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Комисията няма забележки и препоръки по отношение на проблематиката, предмет на 

одита. 

Комисия в състав: проф. д-р Радостин Долчинков, Светла Хаджиева, Калоян Тотев и 

Симеон Добрев в присъствието на Декана на ЦЮН  проф. М. Нейкова проведе вътрешен одит 

съгласно план-графика на вътрешните одити за учебната 2020 - 2021 г.  

При проведения одит се установи: 

По т. 1. –  Колко преподаватели (в абсолютен брой и в проценти) имат лекционни 

материали в курсовете си в Moodle 

Актуализирана е версията на системата за електронно обучение Мудъл до версия Moodle 

3.9.1+ с цел съвместимост със системата Teams.  

В Мудъл са публикувани различни материали за подготовка на студентите, новини, 

указания и клипове за улеснение  при работа в дистанционна среда. 

Комисията няма забележки и констатира, че се  осигурява благоприятна среда за 

дистанционно обучение, като в този процес участват 98% от преподавателския състав на ЦЮН. 

По т. 2. – Колко преподаватели и асистенти са обхванати в анкетни проучвания 

през летния семестър на учебната 2020-21 г. (абсолютен брой и в проценти). 

Предвид настъпилата здравна криза вторият семестър на предходната учебна година и 

голяма част от първия семестър на текущата 2020-2021 учебна година се наложи да се премине 

към неприсъствен учебен процес. В предвид това в анкетните проучвания са обхванати двама 

преподаватели от 19 списъчен състав на ЦЮН, което прави 10,52 %. 

Комисията няма забележки и препоръки по отношение на получената информация. 

 
 

Председател на Комисията по осигуряване и оценяване на качеството на обучението в БСУ:  
 

……………………. 
проф. Евелина Динева, 

зам.-ректор по учебната дейност и акредитацията 
 

Докладът за дейността на системата за контрол на качеството на обучението през летния 
семестър на учебната 2020-21 г. в БСУ е обсъден и приет на дистанционно заседание на 
Комисията по осигуряване и оценяване на качеството на обучението в БСУ, проведено на 
18.06.2021 г. 
 


