
 1

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Св. Климент Охридски”  

 
ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА 

КАТЕДРА: СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА И СОЦИАЛНО ДЕЛО 

 

 

Начко Братанов Братанов 
 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА  

УНИВЕРСИТЕТА В БЪЛГАРИЯ 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

на дисертация за присъждане на образователна и научна степен 

„доктор” 

по професионално направление 1.2. Педагогика 

(Теория на възпитанието и дидактика) 

 

 
 

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ: 

Проф. д-р Нели Бояджиева 

 

 

 

 

 

София, 2014 



2 

Съдържание на автореферата 

 

ВЪВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................... 4 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ОБЕКТИВНИ ПРИЧИНИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕТО ................ 5 

1.1. Глобализация – същност ....................................................................................................... 5 

1.2. Управление. Система за управление.................................................................................... 6 

1.3. Управлението на университетската институция в условията на глобализация .............. 7 

1.3.1. Стратегическото управление - оптимален модел за България ....................................... 7 

1.4. Основни етапи в развитието и управлението на европейските университети................. 8 

1.4.1. Три периода в развитието на университетите.................................................................. 9 

1.5. Университетът на ХХІ век – изпреварващ прагматизъм и хуманизъм в целите ........... 10 

ГЛАВА ВТОРА 

ПОЛИТИКА В УПРАВЛЕНИЕТО НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ В УСЛОВИЯТА  

НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ............................................................................................................. 11 

2.1. Университетската институция в условията на глобализация.......................................... 11 

2.2. Характерни акценти на управлението за Америка, Австралия и Канада. Пазарните 

условия и корпоративните университети ................................................................................. 12 

2.3. Глобализацията и основни форми на управление в европейските университети.  

Управленско предприемачество ................................................................................................ 14 

2.4. Състояние на обществени и частни университети в Европа след декларацията от Болоня

....................................................................................................................................................... 17 

2.5. Частните университети в България .................................................................................... 17 

2.6. Университетската идентичност в условията на конкуренция ......................................... 18 

ГЛАВА ТРЕТА 

ЕМПИРИЧНО СОЦИОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ ЗА СИСТЕМАТА НА 

УПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ ................................................... 19 

3.1. Предмет на емпиричното изследване ................................................................................ 19 



 3

3.1.1. Методика на емпиричното изследване ........................................................................... 20 

3.1.2. Инструментариум на изследването и избор на участниците........................................ 20 

3.2. Анализ на резултатите от изследването ............................................................................ 21 

3.2.1. Първи етап на емпиричното изследване......................................................................... 21 

3.2.2. Втори етап на емпиричното изследване ......................................................................... 24 

3.2.3 Формулиране на основните оценки и препоръки от изследването............................... 38 

3.3. Общи изводи и модел за управлението на университета................................................. 40 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ......................................................................................................................... 44 

Приноси....................................................................................................................................... 45 

Информационен ресурс............................................................................................................ 46 

Списък с публикации по темата на дисертационния труд ............................................... 47 

 

 

 

Дисерационният труд съдържа (181) стр, увод, три глави, изводи и препоръки, 
информационен ресурс, както следва: 154 източника, от които 45 източника на български 
език и 9 интернет страници. Таблиците в текста са 22 и 19 графики. Извън текста е направено 
приложение с 28 таблици, две анкетни карти и една графика. Номерата на включените в 
автореферата графики и таблици съвпадат с тези в дисертационния труд.  

 
 
Докторантът е старши преподавател в секция „Хуманитаристика и осигуряване 

качеството на обучение” към  Департамент по хуманитарни науки при Химикотехнологичен 
и металургичен университет – София. 

Дисертацията е разработена чрез докторантура на самостоятелна подготовка в катедра 
„Социална педагогика и социално дело“, към Факултета по начална и предучилищна 
подготовка към СУ „Св. Климент Охридски” 

 
 
Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от научно звено към катедра 

„Социална педагогика и социално дело “ в СУ „Св. Климент Охридски” на .17.12.2013г. 
 
 
Защитата на дисертационния труд ще се състои на открито заседание пред научно 

жури, назначено от ректора на СУ „Св. Климент Охридски”. Материалите на докторанта са 
на разположение на заинтересованите в катедра „Социална педагогика и социално дело “. 

Авторефератът е публикуван в сайта за развитие на академичния състав на 
университета. 

 
 
Автор: Начко Братанов Братанов 
Заглавие: Глобализацията и управлението на университета в България 
 



4 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Глобализацията и постмодерните условия на обществен живот изправят страната ни 

пред сериозни проблеми за разрешаване - от една страна, в по-далечна перспектива 
жертването на суверенитета и автономията на нормалните, традиционен тип държави за 
сметка на съблазните, които идват от самия процес на глобализация, и от друга - следващите 
от това променени конструкции, структури на гражданските общества, институции, 
организации и системи. Ориентацията към отваряне на националните държави и 
обществените организации води съответно до формирането на транснационални и 
наднационални жизнени сфери. 

В рамките на разширяващата и развиващата се Европейска общност се усилва 
значението на формиращите се европейски пространства за пазари, движение на хора и 
капитали. Създават се условия за общност на интересите в областта на правото, 
икономиката, индустрията, политиката, образованието... 

Изграждането на единна и цялостна система трябва да бъде насочено и управлявано 
стратегически така, че европейският дял да се увеличава в световния пазар на висше 
образование. Решаването на задачи от такъв характер могат да бъдат достижение, но 
това изисква както подкрепа, така и далновидност в управлението на самите 
университети. 

Многообразието от проблеми и форми на въздействие на глобалната среда върху 
университетите, липсата на систематични проучвания за ефектите на това влияние, наложи 
по-прецизно конкретизиране на предмета и обекта на настоящето изследване. Основните 
акценти бяха определени след обстоен анализ на историческото развитие на университетите, 
трудове на водеши изследователи в тази област, множество документи (наши и чужди), както 
и изследване мнението на наши учени - преподаватели с продължителен опит в 
принадлежните им университети. 

Цели на изследването: 
- Върху основата на теоретичен анализ да се разкрие влиянието на глобализацията 

върху управлението на университета. 
- Да се изведат и проследят основните характеристики и параметри от въздействието 

на глобализацията върху управлението на университетите (в съответствие с резултатите от 
емпиричното изследване), като се обоснове и създаде стратегически модел за управление на 
университета в България (в перспектива от 5 години), повлияно от условията на 
глобализация и променящата се конкурентна среда. 

Задачи на изследването: 
За да се реализира основната цел на изследването, трябва да се решат следните 

основни задачи: 
- да се изследва характерът и спецификата на въздействието на обективните и 

субективните фактори, породени от историческото развитие на университетите (сходството и 
различието - исторически предпоставки за глобализационните процеси); 

- да се разкрият формите и естеството на явленията в сферата на висшето 
образование, като следствие от действието на глобализиращите практики и развитието на 
икономиката, базирана на познанието; 

- да се дефинират съвременните системи за управление на висшето образование в 
Европа и техните институционални структури (университетите) в условията на 
глобализация; 

- да се прогнозира съотношението между обществените и частните университети и 
тяхното развитие в условията на глобализация; 

- да се проучи оценачното мнение с препоръките на преподаватели и тези от тях, 
които са работили в сферата на управлението на университетската институция, относно 
аспектите на въздействие в условията на глобализация. 
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Хипотеза на изследването 
Управлението на университетите ще стане по-ефективно, ако бъде съобразено с 

глобализационните процеси и е ориентирано към образователните потребности на 
гражданското общество, държавата, пазарната и бизнессредата. Такива очаквания могат да 
станат реалност, при условие, че има разработен комплекс от организационни и управленски 
механизми за изпреварващи по своя характер образователни практики. Създаването и 
функционирането на стратегия за управление на университета, включваща характеристики, 
както на съществуващите – традиционен тип висши училища, така и на прогнозния тип, би 
детерминирало ориентация към предприемачески тип университети със стратегическо 
управление. 

Обект на изследването е влиянието на глобализацията върху системата за 
управление на университета. 

Предмет на проучването е съдържателният и същностният характер на 
управленските практики, породени от глобализационното въздействие като основа за 
развитието на прагматично университетско образование. 

Методи на научното изследване. В условията на глобализация всяко едно 
широкоформатно проучване, на което целта е предопределена от множество теоретични и 
прагматични аспекти на въздействието, а задачите в своето решение са в сферата на 
управление на университета, предполага използването на различни изследователски методи. 

Там, където процесите (глобализация и управление) са в непременна взаимна връзка и 
обусловеност, е използван методът на системния анализ и синтез, който създава 
възможност за изследване проявлението на основните аспекти на университетеското 
управление.  

В процеса на настоящето теоретично и емпирично проучване са ползвани още: 
- методите на теоретичния анализ с проучване на специализирана литература и 

документи; 
- методите на сравнението и научната абстракция; 
- методите на статистическите сравнения; 
- методът на социологическото проучване (полусвободно интервю) за оценки, 

становища и препоръки на преподаватели и тези от тях, които са с управленски опит. 
 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ОБЕКТИВНИ ПРИЧИНИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

1.1. Глобализация – същност 
„Глобализацията” е много противоречива като популярна представа, но същото важи 

и за терминологичния смисъл. Създава се впечатлението, че става въпрос за интензификация 
на контактите между отделните народи на планетата, за повсеместен диалог. Всъщност става 
въпрос за съвсем друго. Една малка част от човечеството (САЩ и отчасти Западна Европа) 
диктува на останалите собственият си модел, който е резултат от уникално и пространствено, 
историческо и географско развитие. 

Тези ефекти са в обективен и субективен план. Двойнственият (противоречив) 
характер на глобализацията се съдържа категорично в становищата на редица автори: 
Бауман, 1999; Yang & Vidovich, 2001; Фотев, 2001; Павлов, 2006; Сафрански, 2006; 
Хънтингтън, 2009. Съществуват няколко аспекти на тази двойнствена природа: 

- Глобализацията е обективно явление, съществуващо въпреки личностни, 
политически или икономически предпочитания и засяга всички нива на социума. Тя е 
закономерно проявление в прогресивното развитие на обществото. Глобализационната идея 
изразява обективните тенденции на развитието към планетарност и всеобщност, както на 
икономическите елементи - производство, пазар, потребление и разпределение, достъп до 
суровини и работна ръка и др., така и на културата, образованието, технологиите и 
комуникациите, правата на човека за свободен избор, включително и на придвижване. 
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- Тя е и субективен процес, върху който може да се въздейства умишлено или дори 
неволно, т.е. резултатите от всяка дейност имат глобално (планетарно) въздействие и 
разпространение. Носители на двойнствения характер на глобализационния процес са 
неговите основни субекти. 

Глобализацията е събирателен термин, обозначаващ серия от икономически, 
социални, технологични и политически процеси, проявяващи се във взаимовръзките и 
отношенията между отделните държави, организации и хора. По своята същност 
промените са свързани с всеобщо разпространение и взаимопроникване на идеи, 
капитали, технологии и културни особености на световно ниво. Процесът се възприема 
като премахване на границите и разстоянията, като фактор на развитие в световен 
мащаб. 

Развитието на всеобщите, универсални и световни явления в различните сфери 
на обществения живот и тяхната тясна взаимовръзка и взаимодействие, характерни за 
всички цивилазиционно-формационни епохи, можем да наричаме глобализация. 

Историята на човечеството е низ от събития, чието значение излиза извън тесните 
граници на конкретния исторически момент или конкретното географско място и има 
общочовешки и планетарен обхват и значение, т.е. имат глобално значение. 

1.2. Управление. Система за управление 
Управленските отношения се натрупват като проблем за решаване поради 

необходимостта от координация и субординация на обществените връзки и 
взаимоотношения. Различните социални общности в достатъчно зрял стадий на своето 
развитие изпитват нуждата от организираност. 

В този смисъл всяка социална организация възниква тогава, когато съставляващите я 
елементи търсят определящ образ по пътя на координация и субординация. 

Науката се затруднява да даде единно строго определение на управлението, но то 
съществува, то е обективна даденост и има нужда от научно изследване. По своето 
съдържание управлението може да бъде определено като елемент, функция на 
организираност. При така положилите се ефекти и проблеми, следствие на глобализацията, 
изниква необходимостта от по-специално внимание към въпросите на управлението на 
системите, организациите и зависимостите между тях. 

При определен поглед към динамиката на отношенията управлението е двупосочно 
взаимодействие. Винаги един от обектите е управляващ, а другият – управляван. 

Управлението може да бъде разглеждано и като информационен процес, на който е 
необходим еквивалент за събиране и анализиране на различните по характер и произход 
сигнали. За да има необходимата чуваемост е необходим език, на който да бъдат преведени 
информационните потоци, които в най-опростената схема на прилагане са два – управляващ 
и управляван, и представят двете подсистеми на всяко управление (Николов, 1971, 27). 

При така направения анализ за развитието на съдържанието на понятието, като 
цялостна представа, е необходимо то да се уточни и конкретизира и в смисъла на 
социално управление. Това произтича от факта, че висшето образование и в частност 
управлението на университета, са част от социуса и са в пряка зависимост от 
закономерностите на неговото развитие. 

Социалното управление трябва да бъде разбирано като въздействие върху 
обществото с основни цели: подреденост; качествени специфики; усъвършенстване; 
системност; социално общуване и равни условия при цялостната човешка дейност. 

Управлението е процес на целенасочена дейност, обективиране и реализиране чрез 
субекта на управлението, осъществявайки определен ред и последователност на операции 

Система за управление. Когато тя има променлив - динамичен характер, могат да се 
открият връзките на системата при взаимодействието им с околната (външната) среда и 
тяхното изменение във времето. Това предполага пренастройване, адаптиране, 
усъвършенстване на пораждащите се възможности за пригаждане и устойчивост. В такава 
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последователност следва разпознаването на поведенческа дейност на кибернетичната 
система, при това в пряка зависимост от връзките с информационен характер. 

Логичен е въпросът - до колко и в каква степен информационната връзка има 
съществена роля за стабилността и устойчивостта на системата? Тя се явява съществен 
елемент в разбирането и поддържането на хомеостазиса. 

Сложните системи, особено тези от социален план, достигат състояние на 
хомеостазис по пътя и със средствата на цял комплекс от механизми. 

По пътя на своето развитие различните типове системи, например образователната - 
като подсистема на социалната, в своята устойчивост обикновено се развива, изработва 
множество сложни и на много равнища комплекси от обратни връзки. 

Нито една система не би могла да бъде изолирана от външни въздействия. 
Подходящ е примерът с образованието - в неговата степен на висше, както и 
университета, като негова основна институция, където външните фактори са: 

- базовите знания на студентите при тяхното постъпване; 
- мотивацията на студентите за висше образование; 
- структурната готовност на университетската система; 
- социално-икономическата поръчка на социалната система. 
Така изброени те имат характер на външно въздействие, на което чрез структурата на 

системата се постига възможността за пренастройка и усъвършенстване отвътре (Гюрова, 
2009, 34). 

1.3. Управлението на университетската институция в условията на 
глобализация. 

Висшето образование, в своята функционална природа, представлява система от: 
- преподаватели – експерти; 
- студенти, получатели на знание; 
- потребители на интелектуалната услуга. 
Всички от тази системна връзка са в силна зависимост от качествата на бъдещите 

специалисти и характера на тяхната подготовка. Потребителите търпят въздействието на 
техните вътрешни необходимости, които са в пряка зависимост от необходимостта от 
постоянно технологично обновление. Според Кл. Сапунджиева „не можем да познаваме 
знанието, ако не познаваме обществото” (Сапунджиева, 2005, 14) В този смисъл бъдещите 
специалисти изпитват остра нужда от по-съвършено и действено управление. 

Това диктува към университетите важни промени, които са съпроводени както 
от поредица чисто административни мероприятия, така и от формиращото се социално 
търсене, а този факт разделя образователните функции на два типа услуги. 

- Първата услуга е отнесена към функцията за персонализация на висшето 
образование (Лиотар, 1996). 

- Втората услуга от образователната функция е свързана с преподаването на нови 
знания за нови техники и технологии, когато младите специалисти са все още неактивни. 

Има и една немалка част – тези, които са извън търсените специалности. Те не са 
малко и представляват проблем на обществото, тъй като формират групата на скритата, 
неписаната в статистиката безработица. 

От така направения анализ става разбираема необходимостта, както от 
стратегическо планиране на висшето образовани, така и от стратегическо управление 
на университетската институция. 

1.3.1. Стратегическото управление - оптимален модел за България 
Главната отличителна черта на университетите е, че учените притежават 

знанието за същината, необходима при оценяване на възможностите на 
стратегическите предложения. Поради тази ключова позиция в притежаването на 
познавателност и капацитет заобикалянето им може да засегне нивото на информационния 
вход за правене политика на реформите и реализация на решенията. 
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Става ясно, че създаването на оптимален модел за стратегическо управление на 
университетите ще бъде предизвикателство. Бъдещото представяне на университетите 
зависи от способността да се обединят традиционните академични ценности с нови идеи 
за стратегическо управление. 

Необходимо е да се отбележи, че университетската институция в България е отворена 
система. В такава връзка и в резултат от системния си характер тя трябва да бъде 
разглеждана като поредица от подсистеми: учебна, научна, финансова, управленска и т.н. 

Подсистемата на управлението, в дадения случай, представлява специален интерес. 
Тя изпълнява твърде различни функции или задачи и те могат да бъдат разделени в две 
основни времеви категории: 

- управление на дейности в настояще време (учебна, научна, финансова...); 
- управление в бъдеще време – идеи, представляващи функции или задачи, които 

трябва да реализират най-оптималната връзка за университета с неговата околна (глобална) 
среда, при отчитане на характерната за нея постоянна изменчивост и евентуална 
непредсказуемост. В този случай е необходимо да се използват всички възможности за 
осъществяването на най-активна връзка между университета и неговата променяща се среда, 
за да бъде отчетена съответната динамика (Тарраго, Мирчев, Шереметов, 1999, 99). 

Стратегическото управление, за да бъде ефективно, трябва да има три основни 
характеристики: 

- иновативност по отношение на идеите; 
- адаптивност към променящата се спрямо университетската система среда; 
- изпреварващ характер по отношение на промените. (Цоков Г., 2011) 
Динамиката на процесите предполага принципите на стратегическото 

планиране. Възниква необходимостта от изработване на стратегии, които да индикират и 
реагират на качествените промени в средата. За България е необходим проучвателен етап в 
три основни посоки: 

- разкриване на позитивните и неблагоприятните влияния на средата; 
- отчитане на вътрешните за университета силни и слаби страни, с оглед на тяхното 

ефективно използване; 
- избор на адекватна стратегия в условията на изострена конкуренция. 
Основният принос на стратегическото планиране към подсистемата на 

управлението е осигуряването на условия за конкурентност. 
Стратегическото управление представлява и съчетава система от функции и 

задачи, които трябва да подготвят в перспектива успешната (изпреварваща) 
реализация на университета в глобалната среда. В дадения случай, при наличието на 
твърде динамична околна среда, е необходимо да се съчетават три важни условия: 

- принципите на стратегическото планиране; 
- стратегическото управление с ефективния контрол; 
- прозрачност за управленските решения. 
Оптимизирането на тези условия ще осигури най-добрата връзка между 

университетската система и глобалната среда, в съответствие с нейната динамика. 

1.4. Основни етапи в развитието и управлението на европейските университети 
В този порядък на зависимости е логично да се проследи влиянието в исторически 

план върху постиндустриалното общество, като следствие за развитието и управлението на 
университетите. 

Петте идеала от древността. Първите идеи, в стремежа към високо образование с 
глобално значение за гражданското общество, са определени от факта, че образованието и 
възпитанието са насочени към цялостното развитие на личността във физически, 
емоционален и интелектуален план (Durant, 1953). Този период е разцветът на 
древногръцката философия. 
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Глобализационните тенденции в древността са повлияни от етичната 
философия. Според тази идея доброто образование трябва да бъде насочено в пет основни 
посоки: 

- търсене на благополучието; 
- търсене на истината; 
- търсене на ред и свобода; 
- търсене на това кое е добро; 
- търсене на прекрасното. 
Етапи на развитие и управление в европейските университети 
В европейските граници висшето образование и неговите институции по принцип са 

съвкупен продукт от обстоятелствата, идеите и целите на времето, в което съществуват. 
Определени отрязъци от време оказват силно влияние върху начина на избиране и 
подреждане на приоритетите, както на познанието, така и на общото развитие. 

От монодисциплинарни към мултидисциплинарни изследвания 
Научноизследователската дейност е в много тясна връзка с цялостната представа за 

характера и развитието на университетското образование. В исторически план и в своето 
начало, технологичните иновации се развиват като монодисциплинарни. 

Мястото на университета, за този етап и в тази последователност, е при 
фундаменталните проучвания, като успоредно с това изпълнява своята основна 
функция - да обучава и подготвя бъдещи специалисти. 

На настоящия етап проучванията в различните технологични области имат 
мултидисциплинарен характер. Това коренно променя времевата конфигурация. 
Последователността се запазва, но скоростта се променя. 

В ретроспективен план могат да бъдат разграничени три етапа на проявление 
според тяхната специфика и последователна логика на развитието. 

Първият етап (в края на деветнайсти век) е характерен с интензивното създаване и 
развитие на самостоятелни научни центрове. Финансирани са от отраслови държавни 
институции или от създадени за тази цел обществени фондове  

Вторият етап е през шейсетте години на ХХ век. Научните изследвания стават 
функция от дейността и концепциите за развитие на всяка компания. 

За тези два етапа са характерни следните специфики: 
- ограничено взаимодействие с външни партньори; 
- ограничена размяна на научни идеи и достижения (единствено чрез конференции, 

симпозиуми и конгреси). 
В настоящия момент може да се говори за трети етап от развитието на тези 

процеси. Индикациите се съдържат във формите на научното сътрудничество и средствата 
на лоялното партниране. Все по-често научноизследователската дейност е на ниво 
интернационални връзки. 

1.4.1. Три периода в развитието на университетите 
Развитието на университетите, в по-крупен исторически план, също може да бъде 

разгледано в три отделни периода. Те не съвпадат с етапите от развитието на 
научноизследователската дейност, но представляват важни моменти от културно-
образователните промени в Европа и света (Ruegg, W., 1992). 

Първи период: Средновековният (схоластичен) университет. Характерен е със своята 
основна цел - да преподава и предоставя знания на своите студенти: 

- чрез точни прозрения; 
- да бъде продължител на идеите на древногръцките и римски учени и философи; 
- да дава знание, съобразено с църковните доктрини. 
Втори период: Университетът на Ренесанса и Хуманизма. Характерен е с няколко 

важни момента от своето развитие: 
- светската власт засилва своето влияние при управлението на университетите; 
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- извършва се основна промяна в организационната система на средновековния тип 
университет; 

- учебните програми се разширяват и обогатяват с настъплението на точните науки; 
- правят се първи опити за провеждането на научни изследвания в рамките на висшите 

училища. 
Трети период: Университетът на Новото време (Хумболтовия университет). 

Основната му цел са научните изследвания като неразделна част от цялостния процес на 
обучение, залагайки идеята за рационализъм и доказателство чрез експеримент. 

От елитарно към масово образование – глобални тенденции. Новите идеи и тяхното 
продължение в управлението поставят съществен акцент върху научните изследвания, като 
обучението на студентите се интегрира в модел, наподобяващ матрица със строг йерархичен 
ред. Издръжката на университетите се превръща в задължение на правителствата и това 
неминуемо е довело до централизираните форми на управление и контрол. 

Тези тенденции в развитието предопределят масовизирането на висшето 
образование. Самите университети се превръщат в духовни средища и символи на 
прогресивното развитие на гражданското общество. 

1.5. Университетът на ХХІ век – изпреварващ прагматизъм и хуманизъм в 
целите 

Сложността на проблема показва нелинейна причинност. Колкото повече се опитваме 
да решим сложните въпроси, толкова повече проблеми се появяват; колкото повече се 
опитваме да намираме решения за проблемите в нашите дисциплини, толкова повече 
откриваме, че поне част от решението съществува извън тях. Сложността следва от 
човешката неспособност да ръководи по-широките систематични последствия от 
големия брой фокусирани и акцентирани действия. 

Обективна потребност от нов вид интелектуализъм. Решението е комплекс в 
качеството на мисълта, а не в количеството на информацията и познанията. Качеството 
на мисълта е контекстуално в природата. 

В настоящия момент почти всички европейски страни развиват програми за 
осигуреност, стандарт и качество на живота за своите граждани. Това става в условията на 
интензивна комуникация и прозрачност в действията. 

Друг мощен фактор е глобализацията. В ролята на стумулатор, чрез своите 
обективни проявления, тя е в директна зависимост от своите основни компоненти - 
мобилност на субектите и конкуренцията между тях. 

Мобилността на преподавателите и студентите е следствие от интензивните 
комуникативни връзки, общуването чрез Интернет на английски език, подобрените (по-
евтини) транспортни системи. В допълнение този феномен се усилва с програмите за 
взаимно признаване на бакалавърските и магистърските програми. 

Университетът на ХХІ век – изпреварващ прагматизъм. Дисциплинарните 
проучвания, със своите недостатъци, засега остават единственият начин, чрез който се 
показва само дълбочината на познанието, необходимо за човешкия прогрес. Затова всеки 
университет, защитаващ името си, трябва да предостави на своите студенти добра 
дисциплинарна основа, необходима за изпреварващи проучвания. Студентът трябва да 
развие широчина на познанието чрез вникване и разбиране. Това изисква, на първо място, 
баланс между интелектуалното, емоционалното и духовното развитие на студента. На второ 
- баланс между разбиране на условията (обстоятелствата) за живот, подходящи умения за 
постигне на практични цели и подходящ баланс между лични и колективни аспирации. 
Много висши училища започват да търсят възможност чрез комерсиализацията на 
образованието да разработят „модела на предприемаческите университети”. 

Различни са идеите, които се лансират в тази посока, но два акцента в 
университетското управление, присъстват почти навсякъде: 

- по-голяма свобода за творчество и иновации; 
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- повече предприемачески дух и прагматизъм за бъдещите специалисти (Флъд, Р., 
2009, 52-71).. 

В такава връзка могат да се формулират хипотетично целите на университета от 
XXI век: 

- Първата цел на всеки университет е да обучава високо компетентни и добре 
тренирани специалисти с изпреварващи знания. 

- Втората цел са научните изследвания във фундаменталните области с прагматична 
насоченост към пазарната среда. 

- Третата цел на бъдещия университет е да развие центрове за създаване на ноу – хау 
в специализирани области, отговарящи на неговата специфика. Такава дейност, заедно с 
поддържането на собствена патентна политика, е път към комерсиализация и може да се 
превърне в основа за ресурсното осигуряване на институцията. 

Изводът, който би могъл да се направи, е че нуждата на университетите от 
подготовка на специалисти с изпреварващи знания в областта на технологиите и 
специалисти - ръководители и тяхната тренираност е толкова важна, колкото 
преосмислянето на академичния център и структурите на институциите. 

Глобализиращата се икономика диктува условията на засилена конкуренция и 
прагматизъм в целите, факти които предполагат единение между приложните 
изследвания и чистата наука. 

ГЛАВА ВТОРА 

ПОЛИТИКА В УПРАВЛЕНИЕТО НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ  

В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 

2.1. Университетската институция в условията на глобализация 
Висшето образование в ХХІ век е многостранен феномен, комбинирано 

многоообразие на институции и системи, при увеличаващо се разнообразие на студенти, с 
редица специфични предназначения и функции. Предизвикателствата при разширяването на 
технологиите поставят висока отговорност пред изследователите и изискват много 
внимателен анализ. Такава серия комбинирани проучвания обикновено са базирани на 
монографии, анализи и референции на книги във всички аспекти на висшето образование. 
Това е специфична грижа за политиката и образователната практика в глобална перспектива. 
Проучванията в тази област имат за цел да илюстрират действителността и характера на 
очакванията за последващото развитие в рамките на съвременното общество. 

Висшето образование е ключ към социалната подвижност и прогреса на големи групи 
хора. Неговата демократизация го превръща от елитарно в масово. 

Глобализацията е голямо предизвикателство за съвременните университети. 
Много анализатори разглеждат и разбират глобализацията в икономическите измерения на 
англо-саксонския модел: глобална икономика, бърз капитализъм, пазарни сили, 
икономически режими на либерализация и свободна търговия. 

Приватизацията в университетите е в пряка връзка с такова разбиране за 
глобализацията. Тази глобализационна практика има три нива на очаквано проявление: 

- стратегическа – намаляване на издръжката от правителствата; 
- тактическа – краткосрочна идея, с недоказан и непроверен ефект. Обикновено е 

отражение на колебливи институтоционални намерения. Често се извършва под натиск 
отвън; 

- прагматична – мотивацията е продиктувана от хроничният недостиг на средства за 
образование. 

Инструментите на глобализиращите практики съществуват успоредно за 
глобалната комуникация. Те представят както позитивните страни на процеса, така и 
негативните. 
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Позитивни страни: Интернет доставя информация; интернет прескача граници. 
интернет концентрира информация в глобалните разпространители 

Негативни страни на процеса:  
- Глобализацията създава условия за подмяна на ценности. С глобалната култура 

идват загубите на местната култура; 
- Пропускат се възможностите за демократизацията на регионалните пазари; 
- Нациите са обречени да загубят своите граници и идентичност. 
От анализа на изложените тези на водещи автори (Balligand, 1998; Appadurai, 2000; 

Sassen, 2000; Sklair, 2001) се налагат два основни извода: 
Първи извод: Двойнствен (противоречив) характер на глобализацията и 

глобализиращите практики. 
Втори извод: Глобализиращите инструменти минимизират света, компресирайки 

времето и пространството. 
От интернационализация към глобализация - Съществуват две тендеции в 

управлението на университета: 
- Интернационализмът в образованието е междудържавна политика, при която 

политиките на институциите за висше образование са интегрирани с икономическите 
политики на своите правителства и частния сектор. 

- Глобализацията в образованието е силно пазарноориентиран неолиберализъм, 
който представя връзката между държава и нация главно като култивираща по-голяма 
толерантност и размяна на идеи. 

В края на ХХ век университетът среща нова околна среда, в която по-старият 
интернационализъм постепенно е изместен от новите процеси на глобализация. Има 
многобройни програми в университетите по целия свят, които опитват да култивират 
международни размени, поощряващи по-голяма толерантност. Те трябва да бъдат 
аплодирани като изрази на достоверната интернационализация. 

Университетската институция - преосмисляне на ценностите. Образованието 
става по-малко част от социалната политика и повече - от икономическата политика. 
Първите, които изпитват въздействието на глобализацията върху политиката на управление 
на университетите, са САЩ и Австралия. 

2.2.Характерни акценти на управлението за САЩ, Австралия и Канада. 
Пазарните условия и корпоративните университети 

През изминалите две десетилетия американските правителствата правят опити да 
принудят университетите да станат по-предприемчиви и конкурентни. Правителствата 
искат те да служат на националните интереси в глобалния пазар, подчертавайки 
практичната и техническа стойност на висшето образование. 

Обща оценка за предлагания модела на университетското управление в САЩ 
при условията на глобализация може да бъде сведено до основни три характеристики: 

- силна пазарна ориентация; 
- изострена конкурентна среда; 
- значителна автономия на университетите. 
Като следствие от тези характеристики се формират два основни акцента: 
- университетите трябва да станат предприемчиви и конкурентни; 
- университетите трябва да служат на националните интереси в глобалния пазар. 
Въздействието на глобализацията върху университетите може да се илюстрира и чрез 

Австралия, която десетилетие на реформи дерегулира и комерсиално ориентира системата 
си за висше образование. От средата на осемдесетте до края на деветдесетте години на ХХ в. 
поредното австралийско правителство и законодателните му органи въвеждат многобройни 
инициативи, насочени към освобождаване цените на образованието. 

Реформите на дерегулация и комерсиализация в Австралия имат своите специфични 
акценти. Системата за висше образование е комерсиално ориентирана чрез: 
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- освобождаване цените на образованието; 
- пълни такси за всички чуждестранни студенти; 
- регулирани такси за австралийски бакалаври (частни); 
- държавна субсидия за подпомагане на по-бедни студенти. 
При изследване въздействието на корпоратизацията на университетите в Канада, 

конкретно върху канадската общност става ясно, че учените ще поощрят напредващите 
изгодни връзки с промишлеността, за сметка на истинските научни интереси, поради 
стимулите и неустойките, които ги съпровождат. Освен това идва и предупреждението, че 
тези връзки не са добавка към университета, а нещо много променено .Създават се условия 
за качествените промени, които обхващат нов тип взаимодействащи аспекти и измерения, 
включвайки неговата култура, работещи практики, системи за финансиране, структури за 
възнаграждение и т.н. 

Като продължение в такъв анализ може да се отбележи, че функционирането на 
университетите в бизнессредата променя тяхната същност. Пазарът е средство, 
дефиниращо нови връзки Печалбата става водещ принцип при вземането на решение. 
Корпорациите въвличат способността в търсенето на продажби, вместо постигане на научна 
резултати, поощряват проекти с потенциален голям пазар без теоретично или основно 
проучване. 

Ефекти от въздействието на пазарните условия в корпоративните университети 
Хуманитарните науки са „пренебрегнати, понижени, и принудени да икономисват” 

поради пазарния модел на университета. 
Ръководителите във висшето образование търсят по-голяма гъвкавост в 

конфигурацията при оформление, контролиране, разпространение и дейност на 
академичната работа.  

Сред повечето изследователи на процеса (Oliveri, 2000; Currie, 2001; Washburn, 2000), 
се налага изводът, че най-често срещаната характеристика на „корпоративния” 
университет е понижаването на колегиалността. Като резултат успехът е рядко срещан, 
индивидуализиран и силно пригоден за нуждите на предприемаческата институция. 

Друга потенциална опасност от прагматичната същност на „корпоративния” 
университет е академичната свобода. Академичната общност трябва да получи по-голям 
контрол над употребата на нови технологии в университета и да придобива права за 
интелектуалната собственост, 

Определен интерес предизвиква въздействието на глобализацията върху 
институционалните политики в Европа. Анализирането на отрицателните последствия от 
практиките на глобализацията върху континенталното европейско развитие показва: 

- по-малко общо въздействие от въвежданието на бизнеспрактики в университетите. 
- забелязва се загриженост, атмосфера на колегиалност и възход на общата 

управителна култура. 
Положителните резултати и придобивки от новите технологии на глобализацията, 

трансформирайки процесите на комуникация във висшето образование, могат да бъдат: 
намаление на разстоянията в света. Сътрудничество в проучването и обучението. Светът 
може да спечели много от международната размяна на знание, развивайки по-отворена 
склонност и толерантност към един плуралистичен свят. 

Изводите до тук оформят две групи от акценти: 
Първа група от акценти - характеризиращи ефектите от негативните тенденции 

при научните изследвания върху корпоративните университети. 
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Икономически: 
- изгодни връзки с промишлеността - печалбата става водещ принцип при вземането 

на решение; 
- комерсиално спонсорираното проучване предлага незаинтересовано разследване за 

риска; 
- научната стойност на работата е по-малко важна от потенциалната възможност за 

формиране на приходи. 
Социокултурни: 
- интелектуалните традиции са силно променени от пазарните сили. 
- увеличеното натоварване е документирано последствие за корпоративния 

университет; 
- понижаването на колегиалността е традиционна характеристика на „корпоративния” 

университет; 
- академичната свобода е очаквана потенциална жертва на „корпоративния” 

университет; 
- разграничението според способностите е друго следствие от глобализацията; 
- фрагментирането на ерудираната общност и отслабването на социалния договор е в 

противовес на неолибералния модел; 
- елиминирането на учените преподаватели от сферата на управлението може да бъде 

очакван ефект от налагането на мениджерализма. 
Втора група от акценти - предлагащи оптимизиращи идеи за университетската 

политика на управление, в повечето случаи са от страните на Европа: 
От това следва, че в основната структура за управление на университета, трябва да се 

включат: 
• усъвършенстване системата за акредитацията; 
• изграждане система на инфраструктурата; 
• развитие на технологиите и система за адекватна информация и комуникации; 
• гъвкавост в обучението и развиване на условията за превъзходство в системата на 

научните изследвания; 
Общият извод и за двете групи е постигането на ефективност в университетското 

образование и научните изследвания. 
2.3. Глобализацията и основни форми на управление в европейските 
уневерситети. Управленско предприемачество 
Сравняването на системите за образование (Бижков, Попов, 1999) в различни страни 

създава възможност да видим проблемите в нашата собствена система. Глобалистичните 
тенденции започват своето проявление още в системата на средното образование. 

Основен акцент е ефективното знание на по-високо познавателно равнище. 
Глобализацията и развитието в последните години води до растяща 
интернационализация и разрастване на регионализма. 

Двете линии в образователната философия категорично гарантират 
необходимостта от университетската автономия. 

Системи за висше образование и управлението на университетите в различните 
страни: 

Франция: Общата тенденция за модела на университетското управление във 
Франция, при условията на глобализация, може да бъде представена от три характеристики: 

• централизирано управление, подчинено на обществената система; 
• прагматично управление при висока конкуренция в областта на научните 

изследвания; 
• автономно управление чрез политика на „договорите” и нова система на 

финансиране. 
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В заключение може да се отбележи стремежът на френските образователни 
институции да намерят оптимизиран модел за висока ефективност на университетско 
управление, който да се впише успешно в европейското глобално пространство. 

Холандия: Основна тенденция в университетското управление за Холандия в 
настоящия момент е политиката на неолибераления модел. Тя е изразена в следните 
стратегически решения на правителството: 

- Субсидиране на студентите. Студентите получават субсидия за четири години 
обучение и могат да покрият разходите за живот. Субсидиите и критериите за представяне 
свидетелстват за глобалните тенденции.  

- Увеличаване на институционалната автономия. 
- Мениджърска позиция в управлението – път към модернизация на образованието. 
Норвегия: Норвегия не тръгна по пътя към приватизация на университетите. 
Основните акценти в норвежката система за управление на университетите в 

настоящия момент са: 
- Управление чрез стратегическо планиране: 
- Управление, постигащо ефективност: 
Проблемът с условното финансиране, увеличаващия се брой на студентите и 

реформите, дава индикации за влошаване на условията за работа. 
Общата характеристика за управлението на норвежките университети в 

настоящия момент подсказва специфичен подход, чрез който се търси баланс между 
държавната стратегия, социалната политика и ефективно присъствие в конкурентните 
условия. Съществуват съмнения към непременното прилагане на мениджърския 
подход, поради неговия краен прагматизъм. 

Великобритания: Основни акценти в модела за университетско управление на 
Великобритания: 

1. Напълно децентрализираната система, която се характеризира чрез: 
- национални образователни стандарти; 
- качеството на образованието – основна цел на управлението. 
Негативен момент за децентрализирана система е засилената централизация за носене 

на висока отговорност от държавните институции при обективното проявление на 
зависимости. 

2. Пазарната икономика – основен принцип на управлението. Среща одобрение, 
както и противопоставяне. 

3. Тристепенна структура на висшите училища: 
- политехническите висши училища са в относителна зависимост от регионалната 

власт и институции; 
- колежите - пълна автономия; 
- университетите - пълна автономия. 
Германия: В Германия има една особеност, която е естествен продукт на изцяло 

централизираната форма на управление и контрол и тя се отнася до държавния надзор върху 
частните и държавните висши училища. 

Моделът във висшето образование на Германия е направляван от федерален орган със 
статут на научен съвет. 

Централизираната форма на управление, контрол и финансиране, характерна за 
страна като Германия, е прецизно планирана с оглед нейното безпроблемно 
функциониране в рамките на глобалната пазарна среда. 

България: В настоящия момент висшите училища притежават значителна 
финансова свобода в условията на централизирана форма на контрол и управление. 
Получават средства от съответното правителство и са свободни да ги изразходват по свое 
желание и решение на избраните ръководни органи. По света, където университетите 
получават целенасочени бюджети, в много от случаите се изисква изразходване на 
определени суми за определени цели. 
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В такава логична последователност е необходимо да се изследват още в самото 
начало, успоредно с противоречивите глобализационни процеси, негативните въздействия и 
характерът на натиска върху хората, които управляват тези промени. 

Реформите в момента се разглеждат като предизвикан повод за промени в 
законодателството (тук винаги има различни мнения), ръководството и академичните 
сектори - промени, касаещи: 

- Ръководните структури, свързани с тълкуването за автономията на университетите, 
академичната свобода, качеството на информационните системи и включването на 
студентите при взимането на решения. 

- Новите учебни програми, кредитните системи, студентската мобилност. 
Ключов проблем след установяването на посочените варианти е наличието на 

„извратен или неконцентриран ефект”, който поражда последователността: един проект - 
промяна да блокира други промени. Съпротивата към такива реформи винаги е много силна 
и начини за преодоляването й не са намерени. 

Още един проблем, при това изключително тежък, е отнесен до кадровия потенциал, 
до човешкия фактор. 

При така наслоените отношения постоянно се говори за реформи, но те не се 
извършват и обикновено се имитира дейност. 

Пропастта между знание и дейност е очевидна при етапа „внедряване на 
проекти”. 

Такова разглеждане на ключовите елементи води до подходи за проектиране на 
реализацията, базирана на следните принципи: 

- Знанието да се дава във вид, стимулиращ намирането на конкретни изводи и 
действия за промяна (изменение); 

- Бариерите да се премахнат, като се разглеждат и регламентират положителните и 
актуални модели, а възможните пречки да не се подчертават; 

- Учене чрез практическо действие при овладяване на управленска и ръководна 
информация. 

- При обмен и обсъждане на възгледи – включване на административния блок за 
прилагане на знанията и допринасяне на съответната институционална стратегия 

- Центриране на нови подходи във вътрешната култура на институциите, за да се 
избегне сблъсъкът между стари и нови възгледи. 

Обща препоръка към философията на университетското управление в 
България: 

1. Управлението на университета трябва да бъде осъвременено. 
2. Да бъдат създадени органи с най-високо равнище на отговорност за това 

управление. 
3. Да бъдат независими от държавата, така също и от вътрешните групи с 

различни интереси. 
4. Да се включват представители на научните среди и на студентите.  
5. Голямата част от органа за управление трябва да включва широко 

представителство на външни лица, отговорни за развитието на сектора, които имат 
интерес от успешното развитие на университета. 

6. За тази реформа е необходимо ректорите да формират екип от 
професионалисти. 

2.4. Състояние на обществени и частни университети в Европа след декларацията 
от Болоня. 

По пътя на широкообхватен анализ проблемите и въпросите, които се поставят, могат 
да бъдат сведени до четири основни: 
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- Какъв е характерът на общественото управление, с неговата структура ще се 
стреми ли да накара обществените институции да се държат на пазара като частни 
компании? 

- Кои пазарни субекти могат да бъдат привлечени и заинтересовани при 
разходите за субсидии и стипендии, осигурявани до сега от държават? 

- В каква степен се променя съвременния облик на университета и каква трябва да 
бъде неговата роля под въздействието на приватизационните механизми? 

- Дали е неизбежен и необходим самият акт на приватизация и дали това ще 
доведе до съответни ползи за университетите? 

2.5. Частните университети в България 
В сравнителен план могат да се използват като изходни данните от изследване на 

UNESCO-CEPES за страните от Югоизточна Европа през 2003 г. Периодът е над 10 години и 
резултатите могат да се приемат за базови при сравняването със следващите статистически 
проучвания, направени за България. 

Проучване на UNESCO-CEPES (2003) за страни от Централна и Югоизточна Европа 
           Таблица 1 

Дъжава Процент на студентите в частните 
институции за висше образование 

Процент на частните институции 
за висше образование 

 2001 - 2002 2002 - 2003 2001 - 2002 2002 - 2003 

България 12.6 13.4 22.0 27.5 
Чехия 1.5 3.2 37.8 49.1 
Естония 22.0 20.3 61.0 63.0 
Унгария 14.0 14.2 54.0 55.0 
Латвия 18.8 22.9 44.4 46.0 
Литва 2.4 4.5 37.1 30.2 

Македония − 3.5 − 13.9 
Полша 29.4 29.4 64.2 66.8 
Румъния 25.2 23.3 54.8 56.0 

Словакия 0.7 0.4 8.7 4.3 

Броят на студентите в частните училища се движи между 29% в Полша, 25 - 23% в 
Румъния, 22 - 20% в Естония, до 14% в Унгария и 12% в България, до 2% в Чехия и по-малко 
от 1% - в Словакия (виж табл. 1). 

 
 
Сравнителна таблица за общ брой обучавани (български и чуждестранни) студенти по 

години и форма на собственост за висшите училища в България 
          Таблица 3 

Български студенти  2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Общ брой (бакалаври и магистри) 270 298 283 236 281 170 280 292    278588

В държавни университети 211 973 220 260 223 866 227 706    228847

В частни университети 58 325 62 976 57 304 52 586      49741
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Чуждестранни студенти  2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Общ брой (бакалаври и магистри) 9 472 10 034 10 281 11 079 11380

В държавни университети 8 575 9 127 9 220 9 776 9878

В частни университети 897 907 1 061 1 313 1502

Източник: (http://mon.bg/opencms/opencms/top_menu/registers/vishe/registar.html-2013). 

Броят на студентите в частните висши училища непрекъснато се увеличава (от 12,6% 
през 2002 г. до почти два пъти - 21.1% през 2008 г.). По последни данни през 2009 г. - 21.6%; 
2010 г. - 22.2%; 2011 г. - 20,4%; 2012 г. - 18,8%; 2013г. - 17,85%. През последните три години 
за първи път има задържане, което може да бъде повлияно от демографските фактори. 

Това означава, че частните разходи за висше образование нарастват, докато 
обществените (относително във времето) се свиват (таблица 3). 

За сравнение:  
- през 2000 г. публичните разходи са били 306 млн. лв.; 2007 г. – 517 млн. лв., 2008 г. -

712 млн. лв., 2009 г. - 772 млн. лв. 
- през 2000 г. частните разходи са 105млн.лв. (три пъти по-малко); 2007 г. – 242 млн. 

лв., 2008г. – 277 млн. лв., 2009 г. - 309 млн. лв., или почти по 40 %, при положение, че 
студентите, като брой остават на равнището от една пета (20%).(Справочник на НСИ, 2013). 
Това е съществен проблем, който неминуемо поражда съмнения относно произхода на 
парите, качеството на висшето образование и тежестта на издаваните дипломи. 

2.6. Университетската идентичност в условията на конкуренция  
Позитивни очаквания 
Частните университети могат да бъдат полезни като форма, чрез която да се 

стимулират частните инвестиции във висшето образование, както и да осигурят конкуренция 
и иновативност в тази подсистема на гражданското общество. 

Негативни оценки: 
Съществуват опасения, че ограниченият периметър на повечето от тях означава, че те 

не са в състояние да предложат широк спектър от учебни дисциплини. 
Въпреки многото и не особено позитивни тенденции, съществуват и редица 

положителни моменти. Очакванията могат да бъдат подредени в три основни групи: 
1. Големите частни университети, поради многобразието от специалности, които 

предлагат, могат да поддържат своята идентичност. 
2. Съществена функция, породена от частния характер на предоставяне на 

образователни услуги и по-либералните процедури за прием, е те да привличат и да записват 
студенти, които да представляват „алтернатитвите и тенденциите в частното средно 
училище” (Бояджиева, Н., 2003, 20-32) Когато те могат да осигурят високо качество и 
съответстващи стандарти, това ги прави конкурентни и търсени. 

3. Тяхното по-гъвкаво управление, условията за назначаване на преподаватели и 
относително малкото хора на постоянни договори, ги прави по-мобилни от държавните 
университети по отношение студентските интереси и пазарната среда. 
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ГЛАВА ТРЕТА 

ИЗСЛЕДВАНЕ МНЕНИЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА СИСТЕМАТА НА 
УПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ 
Образователните институции в момента са подложени на бурни промени, които са 

твърде сериозни и противоречиви – факт, който кара някои изледователи да твърдят, че 
самата идея за университет ще претърпи промяна. Университетите изпробват нови начини на 
финансиране (най-често срещаната форма е събирането на такси от студентите), влизат в 
партньорство с частни компании и участват във вливания и сливания. Подобни промени 
започват да „разяждат корените на бръшляна”. 

Тези процеси се дължат на четири основни причини: 
Първата е демократизацията на висшето образование – на езика на 

професионалистите то се “масовизира. 
Втората причина е развитието на икономиката, базирана на познанието. Светът е 

обхванат от информационните технологии, носители на огромен научен потенциал.  
Третата причина е глобализацията. Стопяването на разстоянията преобразява 

университетите също толкова радикално колкото променя и бизнеса. 
Четвърта причина е конкуренцията между държавните и частните университети. 

Традиционните висши училища са принудени да се конкурират за студенти и субсидии, за 
учебна и изследователска дейност, а частните компании се опитват да навлязат в този сектор  

При един сравнително-аналитичен преглед (The Economist, 2005), мястото на 
университетите би изглеждало твърде перспективно в глобалното пространство. 

Големият проблем при изготвянето на стратегия за управлението на университета 
се корени в разбирането за позицията и ролята на държавата като: управляваща и 
финансираща, субсидираща в рамките на автономно университетско управлениеи 
съблюдаваща за цялостна национална стратегия. 

На този фон от проблеми, съпътстващи съвременния етап от развитието на 
университетската институция, решенията предполагат необходимостта от специализирано 
проучване. Разбираемо усилията ще бъдат насочени към изучаване на такива аспекти на 
отношенията, които са характерни за българските висши училища. В специализираната 
литература оценките и прогностичните идеи звучат твърде постулативно. В много редки 
случаи се зачита или проучва мнението на учените - преподаватели. Това определено не е 
най-добрият път за постигане на истинното знание. Те са хора с висока квалификация, 
капацитивни личности и определено биха дали добри, работещи идеи в търсене на 
оптимални решения и стратегии. 

Изключителната възможност - академични кадри с техния познавателен потенциал да 
участват в реформирането на висшето образование, е да се използват техните оценки като 
експерти. 

Участниците в първия етап на настоящото изследване са преподаватели, които са 
били на различни ръководни нива в управлението на своите университети. Техните 
оценки и препоръки създадоха предпоставки изследването да разшири както своя обем, така 
и състава на проучваните лица във втория етап. 

3.1. Предмет на емпиричното изследване 
Глобализацията и постмодерните условия на обществен живот ни изправят пред 

множество проблеми за решаване. Тя отваря националните общества и държавни форми с 
редица структурни изменения. Глобализацията създава сериозни предизвикателства пред 
изключително деликатното състояние на автономност на университетите. Със същата сила 
това важи и за институциите, които координират и управляват образователните системи на 
национално ниво. 

Когато те имат променлив и динамичен характер, могат да се проучат връзките 
на тези системи при взаимодействието им с околната (външната) среда и тяхното 
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изменение във времето. Това предполага изучаване в процеса на пренастройване, 
адаптиране, усъвършенстване на пораждащите се възможности за пригаждане и устойчивост. 
В такава последователност идва разпознаването на поведенческа дейност на кибернетичната 
система, при това в пряка зависимост от връзките с информационен характер. Тази среда на 
функциониране и взаимодействие с различните свои компоненти може да бъде обозначена, 
като конкурентна среда. 

Предмет на настоящото изследване от първия прдварителен етап са оценките и 
становищата на преподаватели със съответните компетенции (от различни български 
университети), които са били на ръководни нива в тяхното управление. Изследваните оценки 
и становища са насочени към следните конкретни области на социални връзки и 
взаимодействия: 

- конкурентната среда - породена от глобализационното въздействие в сферата на 
висшето образование; 

- управленските практики - техният съдържателен и същностен характер, като 
основа за прагматично университетско образование; 

- страгегията на управлението – формирана от условията на глобализация, в 
отношенията между образователните институции и ръководствата на университетите. 

3.1.1. Методика на емпиричното изследване 
Важен елемент за демократичните процеси във висшето образовение са онези 

изследвания, които могат да осигурят качествена „обратна връзка” с диагностицираща и 
моделираща функция. 

Избор на метод 
Задължително условие и гаранция за качествени резултати от анализа на емпиричните 

данни е изборът на подходяща методика за изследването. Многообразието от факти и 
случайни явления, съпътстващи всеки изучаван проблем, предполага подбор и съчетаване на 
няколко научни методи 

При избора на методите, обслужващи дадено изследване, трябва да бъдат подчинени 
на обща логика (Йосифов, 1999; Матеева, 2002). В дадения случай изборът е насочен към 
методите на оценки, поради тяхната специфика и възможност за изучаването на различни 
групи от проблеми. 

В дадения случай (от първия етап) тези лица са преподавателите с различен 
управленски стаж. Хипотетично техните становища и оценки трябва да станат 
предпоставки за разширение или нови акценти при изследването от втория етап. 

Интервюто като метод 
Оценките и становищата на преподаватели за подсистемата (висше образование) на 

гражданското общество, връзките на тази подсистема чрез университетската институция 
при взаимодействието с околната среда и тяхното изменение във времето, функционирането 
и взаимодействието с различните свои компоненти, обозначени като конкурентна среда, 
са предмет на настоящето изследване и в двата етапа. 

В дадения случай най-подходящият вид е този на изследователското интервю, 
при който като конкретен изследователски метод може да бъде използван форматът на 
полусвободното интервю. 

Полусвободно интервю. То се отличава от другите формати по предварително 
формулираните въпроси чрез по-обща тематична рамка, но в строго определена 
последователност и логичност 

3.1.2. Инструменариум на изследването и избор на участниците 
В настоящето изследване инструментариумът за първия етап представлява „анкетен 

въпросник” с предварително формулирани открити въпроси (17), които частично са 
осигурени с фиксирани отговори, предполагащи сравними оценки за съществуващи 
проблеми. 
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Няколко от тези въпроси (7) са предвидени и с напълно свободни отговори, които при 
по-широка интерпретация, на базата от високи компетенции, осигуряват формирането на 
нови рационални идеи в сферата на университетското управление. Поради сложността на 
проблемите - интервюто, с помощта на този инструментариум, е с най-реална възможност да 
разкрие в пълнота съдържателната същност на многоцветието от предложения и оценки. 

За изследване са оформени няколко проблемни области: 
- конкуренцията между държавните и частните университети и границите на 

проявление; 
- университетското образование и националната идентичност; 
- предпочитаните форми на регулиране при централизирана форма на управление за 

университетското образование в реална конкурентна среда; 
- прагматични идеи в управленската политика при условията на университетска 

автономия - преимущества и недостатъци. 
Така логически конструираната „проблемна” схема от въпроси в интервюто бе 

подготвена за изследване мнението на преподаватели от над шест български университети 
(ХТМУ - София; ТУ - София; ЛТУ - София; МУ - София; СУ „Кл. Охридски”; НБУ и други). 
Тези преподаватели, за да бъдат интервюирани, трябваше да са били, или по настощем да са 
на изборни управленски постове според реда и условията, предвидени в Закона за висшето 
образование (1995). 

В емпиричното социологическо проучване бяха обхванати всички ръководни нива в 
университетската йерархия (от ръководител на катедра до ректор), като предварително 
условие за всички изследвани лица беше изискването за най-малко четири години 
управленски стаж. Разделението на управленските функции в два времеви етапа (от 4 – 8 г.) 
и (от 8 - 18 г.) е предмет на следващия анализ на резултатите от проучването, в което бяха 
обхванати 94 учени – преподаватели в ролята на лица с компетенти мнения. 

3.2. Анализ на резултатите от изследването 
3.2.1. Първи етап на емпиричното изследване 
Анализът на емпиричните данни от изследването в първия етап е направен в 

последователността на въпросите от анкетната карта (Приложение 1). Както е видно от 
инструментариума на проучването въпросите са три вида:  

- с фиксирани отговори; 
- с фиксирани и със свободни отговори; 
- само със свободни отговори. 

Въпросите със свободни отговори и в двата случая се използват като интервюиращи. 
Тези с фиксираните отговори са два вида и са обозначени в анкетната карта. Едните са с 
възможност само за един отговор (до 100%), а другите са с възможност за повече от един 
отговор (над 100%). 

За методите на статистическия анализ и в двата етапа са използвани следните 
характеристики: 

- коефициент на рангова корелация по Sperman; 
- коефициент на линейна корелация по Pearson; 
- проверка на статистическата значимост на посочените характеристики (по Student). 
За целите на логическия и съпътстващия го статистически анализ в първия етап са 

съставени комбинирани таблици по общия признак - анкетирани лица. 
N = 94 (общ брой) - разделен в две основни групи: 
m = 34 за управляващи от 4 до 8г.; 
n = 60 за управляващи от 8 до18г; 
Q = (m + n); (m’) и (n’) - конкретен брой отговори на анкетирани лица за конкретен 

въпрос, в двете отделни групи. 
В колонките на m и n са изчислени относителните коефициентите на дадените 

отговори според тяхната значимост (кз) и разпределението им по брой в групите. 
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Резултатите в колонката за общия брой (N = 94) са изчислени в процент за постигане 
на оптимизиран анализ, спрямо ранговата корелация и съпоставка с коефициента на 
значимост. 

За въпросите с отговори над 100% е изчислен коефициентът на съответствие (кс) по 
метода на Sperman. 

В приложенията с диаграми са илюстрирани зависимостите в основните изследвани 
области на социални връзки и взаимодействия: 

- конкурентната среда; 
- управленските практики;  
- страгегията на управлението. 
В приложенията са поместени и таблиците с изчислени коефициенти на корелация, в 

които се проверява степента на съгласуваност на мненията на анкетираните. 
През този етап от емпиричното социологическо изследване е използван ранговият 

коефициент на корелация на Spearmen, който е непараметрична мярка за статистическата 
зависимост на две случайни променливи. Той доказва доколко връзката на двете променливи 
може да се опише чрез монотонна функция. Ако няма повтарящи се данни, идеалният 
коефициент на рангова корелация на Spearmen е (+1 или -1), т.е. всяка от променливите е 
перфектна монотонна функция на другата. 

За изчисляване на коефициента на рангова корелация се използват и наблюдения на 
двойките случайни величини Х и Y, чийто стойности могат да се подредят в таблица: 

Х x1 x2 ... xn

Y y1 y2 … yn

Тези стойности са конвергирани рангове на наблюденията на случайните величини. 
Изчисляват се разликите между ранговете: 

di = xi – yi;  i = 1,2,…., n 
Ранговия коефициент на корелация на Spearmen се изчислява по формулата: 

)1(
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2

−
−=

∑
=

nn

d
n

i
i

ρ                                                                        3.2.1-1 

където Р обозначаваме като Rxy                                                                                

За изчисляване на коефициентите на ранговата корелация в настоящата работа, като 
рангове, са използвани отговорите на въпросите, задавани на анкетираните. Номерът на 
отговора на даден въпрос е рангът xi. Ако липсва отговор, рангът се счита за yi и неговата 
стойност се приема за 0. Така разликите di = xi – yi се формират, като номерата на отговорите 
на въпросите и изчисляването на ранговия коефициент на корелация се извършва по 
посочената по-горе формула. 

Стойностите на изчислените коефициенти на корелация са дадени в таблица 22, 
илюстрирана с диаграма. Те са близки до единица, което говори за висока съгласуваност на 
мненията на анкетираните. Коефициентите са проверени за статистическа значимост с 
използване на таблицата от Приложение 5. Всички са значими. 

Тя има разпределение на Student ν = n-2 степени на свобода: 

 
21
2
xy

r

r
S

n
−

=
−

                             3.2.1-2 

Като се използват посочените стойности за Sr ,се получава: 
21 0,6898 0,04542

18 2rS −
= =

−
                   3.2.1-3 
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Така за t се получава следната стойност: 

.123,15
04542,0
6869,0

==t                        3.2.1-4 

Тя се сравнява с критична стойност, взета от таблицата на разпределение на Student, 
при ниво на значимост α = 0,05. 

Критичната стойност е t (α/2;ν) = 2,120. Абсолютната стойност на t се сравнява с 
критичната. 

|t| = 15,123 > t (α/2;ν) = 2,120                          3.2.1-5 
Коефициентът на корелация (по Pearson) е значим и се отнася до броя на всички 

отговори за двете групи анкетирани. Неговата изчислена стойност е следната: 

Rxy = 0.686933
Косвено той показва съгласуваност на мненията на анкетираните и това позволи за 

социологическото изследване и през втория етап да бъде използван ранговият коефициент 
на корелация на Spearmen за отговорите на отделните въпроси, разделени на три групи. 

Реферативните ограничения в инастоящето изложение наложи за обосноваване 
на изводите да бъде използван сравнителния анализ с резултатите от втория етап 

Коефициенти на рангова корелация (Spearman) за отговорите  
на отделните въпроси, разделени в групи по стаж 

Таблица 22 
Стаж Въпроси 

4-8 години 8-18 години 
Въпрос 1 0.979985 0.990803 
Въпрос 2 0.982277 0.991359 
Въпрос 3 0.981054 1.000000 
Въпрос 5 0.978915 0.992859 
Въпрос 7 0.977387 0.994915 
Въпрос 8 0.976471 0.993915 
Въпрос 9 0.986707 0.993804 
Въпрос 12 0.986555 0.946650 
Въпрос 14 0.987930 0.997916 
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3.2.2. Втори етап на емпиричното изследване 
Вторият етап от емпиричното изследване е продължение на основната цел: да се 

разработи прагматична стратегия за развитието на управлението на университета в България, 
повлияно от условията на глобализация и променящата се конкурентна среда. 

В съответствие с хипотезата трябваше да се продължи проучването на потребността 
от създаване и функциониране на модел за стратегическо управление на университета, 
включваща характеристики, както на съществуващите, така и характеристики на прогнозния 
тип университети, развиващи се в глобализационна среда. 

Причините, които наложиха продължение на изследването в два етапа, са следните: 
- нови насочващи акценти, които разширяват предмета на изследването; 
- новите промени, съдържащи се в Закона за развитието на академичния състав (2011 

г.), последвалият го дълъг период, необходим за създаването на правилник за неговото 
приложение. 

- развитието и обновлението на рейтинговата система за университетите; 
- мненията и оценките на преподаватели, които не са участвали в структурите на 

управлението на университетите. 
Тези причини (времеви и съдържателни), наложиха разширяване и актуализация на 

емпиричното изследване. Проучването и резултатите от първия етап, както и обективните 
фактори генерираха потребност от изменения и допълнения в основния инструментариум 
(анкетна карта) под формата на нови въпроси. С тяхна помощ се постигна продължение, 
усъвършенстване и прецизиране на изследването, както и разширяване на обсега на 
проучваните лица – преподаватели с управленски функции и преподаватели, които не са 
учствали в управлението. Избраната методика от първия етап остава непроменена.  

Измененията в инструментариума (анкетна карта) са следните: 
- Предварително формулирани открити въпроси (21). Те частично са осигурени с 

фиксирани отговори, предполагащи сравними оценки за съществуващи проблеми. 
- Няки от тези въпроси (6) са предвидени и със свободни отговори, които на базата от 

високи компетенции, осигуряват формирането на нови рационални идеи в сферата на 
университетското управление. 

Изследване мнението на 136 преподаватели се проведе в десет български 
университета (ХТМУ - София; ТУ - София; ЛУ - София; МУ - София; СУ „Кл. Охридски”; 
НБУ; РУ - „Анг. Кънчев”; ШУ - „К. Преславски”; У „Проф. д-р Асен Златаров”; ЮУ- 
„Неофит Рилски”). Преподавателите без управленски стаж, както и тези със стаж, трябваше 
да са назначени според реда и условията, предвидени в Закона за висшето образование 
(1995). 

Анкетната карта за втория етап има за цел да разшири и изследва мнението на 
преподаватели за следствията от глобализационните процеси и тяхното влияние върху 
управлението на университета. Акцентът е поставен върху: 

- отношенията между държавните и частните висши училища; 
- запазването на идентичността в условията на конкуренция; 
- двойствения характер на глобализацията и въздействието върху управленските 

практики; 
- проблемите и преимуществата при прагматичните стратегии; 
- бъдещето в управлението на университетите и влиянието на системите за рейтинг. 
Емпиричните данни и анализът от втория етап е направен в последователността на 

въпросите от анкетната карта (Приложение 3).  
Във втория етап за целите на логическия и статистическия анализ са съставени 

комбинирани таблици по общия признак - анкетирани лица. Използвани са следните символи 
за обозначения: 

N = 136 (общ брой) - разделен в три основни групи: 
p  = 46 без управленски стаж; m = 33 с упр. стаж до 8 г. ;n  = 57 с упр. стаж над 8 г. 
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Q = (p + m + n); (p’), (m’) и (n’) - конкретен брой отговори на анкетирани лица за 
конкретен въпрос, в трите отделни групи. 

За анализ на резултатите от втория етап на емпиричното изследване са валидни 
обозначенията на таблиците и диаграмите от дисертационния труд и приложението: 

За въпросите с отговори до 100% в колонките на p, m и n са изчислени 
относителните коефициенти на дадените отговори за тяхната значимост (кз) и 
разпределението им по брой в групите. 

Резултатите в колонката за общия брой (N = 136) са изчислени в процент за постигане 
на оптимизиран анализ, спрямо ранговата корелация и съпоставка с коефициента на 
значимост. 

За въпросите с отговори над 100% е изчислен коефициентът на корелация по метода 
на Sperman (непараметрична мярка за статистическата зависимост на две случайни 
променливи), който е въведен като коефициент за съответствие (кс). 

В приложенията с диаграми за втория етап са илюстрирани зависимостите в 
основните изследвани области: конкурентната среда; управленските практики и 
страгегията на управлението. В тях са поместени таблиците с изчислени коефициенти 
на корелация, в които се проверява степента на съгласуваност за мненията на анкетираните. 

Първи въпрос: В условията на глобализация очаквате ли конкуренция между 
частните и държавните висши училища? 

a) Да, определя го пазара на специалисти; 
 
b) Не, има място за всички; 
 
c) Да, винаги , когато има различни  
източници за финансиране; 
 
d) Да, по демографски причини и 
масовизацията на висшето образование. 

 
Фиг. № 8: Предпочитания в проценти към основните фактори за конкуренция между 
частните и държавните университети, като функция от глобализационните процеси 

Фиксирани отговори: 
От фиксираните отговори е видно, че около 40 % (отг. d) от анкетираните лица 

оценяват като решаващи обективните дадености от реалността. Заедно с отговор (с), 
процентите става почти 70% и така могат да бъдат определени основните фактори за 
конкуренцията между частните и държавните университети: 

- различни източници за финансиране; 
- намаляващия брой кандидати по демографски причини и масовизацията на висшето 

образование. 
По този начин може да бъде видяна разликата в оценките от пъвия етап:  
- факторът „пазар на специалисти” вече не е основен, вероятно поради задържащите 

икономически условия на криза (2010 – 2012 г.).  
Високият коефициент на значимост (кз) прпедполага реални очаквания при наличието 

на двете основни обективни причини (таблица от приложение 4.1). 

Свободни отговори: 
В резюмето на оценките и предложенията при свободните отговори могат да се 

открият няколко важни тенденции: 

d - 39%
a - 19%

b - 13%

c - 29%
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- В България има слаб и нереален пазар за специалисти – съответно и нереална 
конкуренция (3,7 %); Естествен пазарен механизъм работи само при директната конкуренция 
между държавните и частните университети (4,4 %); 

- Конкуренция има, но тя се ползва за реклама (2,9 %); 
- Преподавателите със стаж над 8 г. (те са над 40 %) поддържат почти единно 

становище, като твърдят, че трябва да се потърси ролята на държавата за националните 
приоритети.  

Втори въпрос: Имате ли представа за съотношението между броя на студентите 
от частните и държавните университети? 

             Таблица 13 
Без 

управленски 
стаж 
p’/p 

Управленски 
стаж до 8 г. 

m’/m 

Управленски 
стаж над 8 г. 

n’/n 

Общо 
 

Q/N Отговори 

p’ кз m’ кз n’ кз Q % 

a)Да 12 0,26087 17 0,51515 32 0,56140 61 44,85 

b)Не 20 0,43478 13 0,39394 19 0,33333 52 38,24 

c)Не мога да 
преценя 14 0,30435 3 0,09091 6 0,10526 23 16,91 

 
Отговор (а) на този въпрос дава представа за осведомеността на преподавателите по 

разглеждания проблем. Ако обединим отговор (b) и (c) по-голям е делът на 
неинформираните (над 55 %), което говори за отсъствието на лесно достъпна информация.  

Трети въпрос: Ще се промени ли броя на студентите за частните и държавни 
университети, какви са вашите очаквания? 

 
 
а) Вероятно, но не мога да предвидя 
съотношението; 

b) Очаквам запазване на статуквото 
при по-голям дял на държавните 
университети; 
 
c) Очаквам завишение на 
относителния дял за частните 
университети; 

d) Без отговор. 
 
 

 
Фиг. № 10: Очаквания за разпределението на студентите по вид университет  

в зависимост от формата на собственост 

За около 33 % от анкетираните съотношението в бъдеще време е трудно предвидимо. 
Според (кз) втората група (над 8 г. стаж) категорично дава приоритет на държавното 
образовоние (таблицата от приложение 4.2). При логическото обединяване на втори и 
трети отговор (b+c) за над 66 % от преподавателите е допустимо да се направи следният 
извод: 

a
4%

b
60%

c
7%

d
29%
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Държавните университети, в перспектива, ще запазят своя по-голям дял при очаквано 
увеличение броя на студентите за частните висши училища. 

Четвърти въпрос: Бихте ли изразили  Вашето становище за модела на 
управление при частното и при държавното висше училище в рамките на 
съществуващата университетска автономия? 

 

a) Вертикален модел – запазване на 

йерархичната структура; 

b) Хоризонтален модел – перманентно 

представяне под ръководството на 

администратор (мениджър). 

 

 

Фиг. № 11: Изразено предпочитание към йерархичия модел за управление 
Йерархичната структура е защитена в над 75 % от отговорите при запазване на 

съществуващите форми за изборност. Коефициентът на значимост е много висок (таблица от 
приложение 4.3). Това е очаквана позиция, като имаме предвид практикуваната до момента 
система. Неясна е представата за мениджърския подход в управлението, тъй като той е в 
процес на изпробване, както у нас, така и за много от университетите в глобалния свят.  

При свободните отговори не е за пренебрегване фактът, че над 24 % от анкетираните 
са готови да поверят част от сферата на управлението в ръцете на мениджър, особено в 
частта за финансово ръководство. 

Пети въпрос: Кой вид университет би съхранил по-добре традициите на 
националната идентичност (уникалност, неповторимост)? 

Таблица 14 
Без 

управленски 
стаж 
p’/p 

Управленски 
стаж до 8 г. 

m’/m 

Управленски 
стаж над 8 г. 

n’/n 

Общо 
 

Q/N Отговори 

p’ кз m’ кз n’ кз Q % 

a) Частният университет 2 0,04348 0 0,00000 3 0,05263 5 3,68 
b) Държавният 
университет 39 0,84783 33 1,00000 54 0,94737 126 92,64 

с) Без отговор 5 0,10870 - - - - 5 3,68 

Фиксираните отговори са в предвидимо съотношение, което почти съвпада с 
резултатите от първия етап. Като се имат предвид традиционните нагласи в очакванията към 
държавните университети (над 92%), представите за националната идентичност категорично 
се потвърждават от коефициента на значимост (кз) и за трите групи изследвани лица 
(таблица 14). 

Изразените становища в свободните отговори на трите групи (над 75 %) 
категорично препоръчват съхраняването на националната идентичност да се превърне в 
основна задача и за двата типа университети. 

Становища: 
В условията на глобализация поддържането на лоялно съревнование между 

различните по характер и собственост университети в света е в пряка зависимост от 
съхранената национална идентичност.  
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В едно специално изследване на Европейската университетска асоциация (EUA), 
университетите в своята уникалност, като лидери, играят важна роля в оформянето на 
необходимите процеси на промяна (www.eua.be, 2011). Така се поддържа позитивна 
конкурентна среда за висшите училища и пазара на специалисти с висока квалификация.  

Препоръка: 
Националната идентичност да се превърне в основна задача и за двата типа 

университети. 
Шести въпрос: Каква е вашата оценка за въздействието на глобализацията 

върху управлението на университета? 
 
a) Въздействието е обективен процес, който следва 
своята логика; 
 
b) Въздействието е следствие от влиянието на 
субективни фактори; 
 
c) Глобализацията има двойствен характер и за това 
е необходима стратегия за управлението. 

 
Фиг. № 12: Въздействието на глобализацията върху управлението на университета.  

Основни фактори на влияние. 
Този въпрос намери своето място като следствие от анализите на няколко открити 

отговора в изследването от първия етап. Наложи се необходимостта от отваряне на 
изследователско пространство с фиксирани отговори. Те дават възможност за по-голяма 
категоричност и прецизиране на проблема. По този начин двойственият характер на 
глобализацията и необходимостта от стратегия на управлението (отг. c) беше категорично 
подчертан (над 69 % от трите групи). В отговор (а) се съдържа разширената представа и 
преценка за обективността на този процес (над 19 %). В дадения случай и в двата отговора се 
подчертава потребността от стратегическо управление (таблица от приложение 4.4 

Глобализацията има двойствен характер. Тя играе ролята на външна среда в 
условията на конкуренция. Този факт поражда необходимостта от стратегия за 
управлението на университета с отчитане на обективните фактори. 

Седми въпрос: Ако приемате тезата, че глобализацията има двойствен характер, 
каква е ролята на националната и университетската идентичност? (Забележка: 
възможен е повече от един отговор) 

 
a) Увеличава съревнованието между 
университетите; 

b) Запазва уникални достижения; 

c) Противодейства на монопола на 
големите корпоративни университети; 

d) Създава условия за гъвкави форми 
на регулиране и контрол в 
управлението; 

e) Идентичността е условие за пазарно 
многообразие, при предлагането на 
научни и образователни услуги. 
 
 

Фиг. № 13: Очаквани нива на проявление за националната и университетската 
идентичност. 
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В дадения случай фиг. № 13 - с процентното разпределение на очакванията, представя 
мнението на преподавателите и в трите групи (p, m, n). Този въпрос проверява вероятността 
за съответствие между две много важни, но неизследвани в такава връзка характеристики: 
- университетската и национална идентичност (уникалност); 
- двойственият характер на глобализацията. 

На пръв поглед те са с различен и противоречив предмет на въздействие, но в пряка 
зависимост по отношени на управлението на университета. Логическата връзка и зависимост 
между различните мнения, предопредели възможността отговорите да бъдат повече от един. 
В своята значимост оценките за отговорите могат да бъдат разделени на две основни групи: 

Първа група: Най-категорични в своята позиция са тези, които имат над 8 г. 
управленски стаж. Това е обяснимо, като се вземе предвид натрупания опит. Техните оценки 
за отговори (а), (с) и (е) дават основание да се направят следните изводи за ролята на 
националната и университетската идентичност в условията на глобализация : 

- при агресивната конкурентна среда се увеличава съревнованието между 
университетите; 

- противодейства на монопола на големите корпоративни университети; 
- идентичността е условие за пазарно многообразие, при предлагането на научни 

и образователни услуги. 
Втората група: По-малко значими, но не маловажни, са отговорите (b) и (d). 

Процентът е висок (над 22 %) и за двата отговора, при трите групи, което дава възмажност 
да се направят следните заключения: 

- университетската идентичност запазва уникални достижения и съхранява 
традициите; 

- тя създава условия за прилагане на гъвкави форми на регулиране и контрол в 
управлението. 

Осми въпрос: Каква форма за регулиране бихте предпочели на базата на личния 
си опит? (Забележка: възможен е повече от един отговор.) 

 
a) пазарно регулиране - да се отчита 
само необходимоста от специалисти; 
 
b) държавно регулиране - чрез 
държавна стратегия и държавна 
поръчка за всички; 
 
c) при частните университети – в 
зависимост от частната поръчка на 
акционерите; 
 
d) регулиране - чрез строги закони за 
носене на отговорност (за държавните 
и за частните университети); 
 
e) финансово регулиране - чрез 
механизми за стимулиране, контрол и 
санкции 

 
Фиг. № 14: Предпочитани форми на регулиране 

 
Отговорите на въпроса за регулативните механизми във втория етап на изследването, 

придобиват доста предпазлив и консервативен характер (фиг. № 14). Този факт има своето 
обяснение. Мненията са в съответствие с условията на съществуващата и продължаваща 
икономическа криза.  

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

%

a b c d e



30 

В тази посока могат да се направят следните изводи: 
- да се осигури държавно регулиране - чрез държавна стратегия и съответстваща 

държавна поръчка за всички; 
- регулиране - чрез строги закони за носене на отговорност (за държавните и за 

частните университети); 
- пазарни форми и финансово регулиране - чрез механизми за стимулиране, 

контрол и санкции. 
Като следствие от тези изводи може да се направи следното заключение:  
Управлението на държавните и частните университети в пазарна среда трябва 

да бъде функция от правно и финансово регулиране чрез прилагането на строги закони 
за еднаква отговорност при съществуваща държавна стратегия. 

Девети въпрос: В България съществува централизирана форма на управление и 
финансиране на висшето образование. Каква препоръка бихте направили? 

 
a) Финансиране изцяло и контрол от 
правителството; 
b) Финансиране от правителството (в по-
голямата си част), с препоръка за търсене на 
допълнителни източници; 
c) Финансиране от правителството (в намален 
размер), с цел стимулиране на прагматична 
политика до постигане на рентабилност. 
 

Фиг. № 15: Процентно разпределение на препоръките  
за финансиране на университетите 

Този въпрос, във втория етап на проучването, съдържа известни разлики от първия 
етап. Изследваните преподаватели и от трите групи (p, m, n) имат положителен отговор (над 
69%), отчитайки централизираната форма на управление и финансиране на висшите училища 
като разумна (таблицата от приложение 4.7). 

Препоръка: 
Трябва да има продължаващо финансиране от правителствата (в по-голямата си 

част), но при търсене на допълнителни източници от самите университети - общо над 
76% за отговори (b) и (c). Това по обща преценка е стимулиране на прагматична 
политика за постигане на рентабилност. 

Десети въпрос: Какви биха били последствията от намаленото финансиране? 
Този напълно открит въпрос, във втория етап на изследването, предизвика много по-

голям процент негативни оценки от неговата първа част. Вероятността за проявата на този 
песимизъм отново е икономическата ситуация.  

За да се добие детайлна представа от отговорите, те ще бъдат представени и 
разпределени самостоятелно в трите основни групи. Отговорите са повече от 100%, поради 
възможността да се иразят няколко становища от едно лице: 

(р)– оценки (отговори) на преподаватели (46) без управленски стаж: 
- некачествено образование – над 30%; 
- загуба на студенти, заминаващи в чужди университети – почти 24 %; 
- закономерен спад в научно-изследователската работа –над 21 %; 
- катастрофално – 17,4 %. 
Съществуват и препоръки с умерен характер. За 21% от тях е необходима стратегия 

по приоритетите на държавата, а последствията за конкретните университети са в пряка 
зависимост от  тяхното ръководството.  
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(m)- оценки (отговори) на преподаватели (33 препод.) с управленски стаж до 8 г.: 
- некачествено образование – над 24 %; 
- спад в научно-изследователската работа –над 24 %;  
- нямяме достатъчен пазар за специалисти – 12 %; 
- крах за българските университети – над 21 %. 
(n)- оценки (отговори) на преподаватели (57 препод.) с управленски стаж над 8 г.: 
- некачествено образование – над 10 %; 
- влошаване на научно-изследователската работа –над 10%; 
- университетите да потърсят възможнастите на стратегическото управление. То 

елиминира възможността за взимане на еднолични решения. Стратегическото управление е 
„управление на светло” - 41%. 

Препоръки (обобщени) от трите групи изследвани лица:  
- необходима е стратегия по приоритетите на държавата; 
- намаленото финансиране не може да стимулира търсенето на по-ефективни 

пътища; 
- университетите в условията на автономия да използват възможностите на 

стратегическото управление, което предполага по-широко участие на преподавателите и по-
малко грешки. 

Единадесети въпрос: Ръководството на Вашия университет търси ли нови, 
перспективни икономически решения? 

  Таблица 15 

Без управленски 
стаж 
p’/p 

Управленски 
стаж до 8 г. 

m’/m 

Управленски 
стаж над 8 г. 

n’/n 

Общо 
 

Q/N Отговори 

p’ кз m’ кз n’ кз Q % 

a) Да 19 0,41304 11 0,33333 31 0,54386 61 44,85 

b) Прави опити 25 0,54348 10 0,30303 23 0,40351 58 42,65 

c) Не 2 0,04348 12 0,36364 3 0,05263 17 12,50 

Резултатите от обобщената Таблица 15 са в много висока степен на съответствие, 
както при коефициентите за значимост (кз), така и в процентно изражение за трите групи 
анкетирани лица. Този факт е предпоставка да се направи обобщена оценка. Над 87% от 
анкетираните оформят представата за начални, но положителни стъпки в посока на 
прагматизма при управлението на университетското образование. 

Дванадесети въпрос: Ако отговорът е „да” – какви са те? 
Таблица 16 

Без управленски 
стаж 
p’/p 

Управленски 
стаж до 8 г. 

m’/m 

Управленски 
стаж над 8 г. 

n’/n 

Общо 
 

Q/N 
 
 

Отговори 
p’ кз m’ кз n’ кз Q % 

a) Дарения 12 0,26087 6 0,18182 21 0,36842 39 28,68 
b) Договори (поръчки) 
със заинтересовани 
фирми, с потребители 

29 0,63044 12 0,36364 36 0,63158 77 56,62 

с) Без отговор 5 0,10870 15 0,45455 - - 20 14,70 
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Отговорите (фиксирани и свободни) на интервюираните в този въпрос са 
продължение от предходия първи етап на изследването и настоящия единадесети въпрос.       
 Изводът е, че ръководствата на съответните университети (над 85%) търсят нови 
пътища за перспективни икономически решения.  

От анализа на свободните отговори могат да се видят диференцирано различните 
предложения за бъдещи форми на практически решения: 

а/ развитие на университетски изследователски центрове (УИЦ) чрез договори с 
национално и международно финансиране (32 %); 

б/ обучение на чуждестранни студенти (24 %); 
в/ курсове за следдипломно или професионално обучение (24%); 
г/ регламентиране на система за повишаване квалификацията при всички 

специалности, подчинена на държавните изисквания (20 %). 
Очакванията, според (кз), на почти всички от преподавателите и от трите групи са за 

вливането на допълнителни средства в университетите чрез използване на собствения 
научен потенциал. Тази теза е потвърждение за позитивните нагласи и доверие в 
собствените сили. 

Тринадесети въпрос: Става ли Вашият университет по-прагматичен при 
взимането на решения в областта на управленската политика? 

Таблица.17 
Без управленски 

стаж 
p’/p 

Управленски 
стаж до 8 г. 

m’/m 

Управленски 
стаж над 8 г. 

n’/n 

Общо 
 

Q/N Отговори 

p’ кз m’ кз n’ кз Q % 

a) Да 15 0,32609 7 0,21212 40 0,70175 62 45,59 

b)Все още не мога да 
преценя 31 0,67391 18 0,54545 17 0,29825 66 48,53 

c) Не 0 0,00000 8 0,24243 0 0,0000 8 5,88 

Оценката за прагматичната политика в управлението на университетите е затруднена. 
Липсва обективна база за сравнение. При детайлизиран анализ по групи преподаватели, 
могат да се видят големите разлики в оценките между преподавателите без управленски стаж 
и тези със стаж над 8 г. Първите (р) все още не могат да преценят, а тези от втората група ( n) 
дават твърде висока и положителна оценка. 

Четиринадесети въпрос: Какви биха били проблемите при осъществяването на 
пазарна политика? (Забележка: възможен е повече от един отговор) 

a) риск от загуба на свобода (програмна и 
академична); 
 
b) риск от перманентни промени, които водят до 
творческа непоследователност; 
 
c) пазарните механизми могат да заработят като 
задържащи (за науката), поради субективни 
решения за бърза печалба; 
 
d) държавното стратегическо финансиране може да 
осигури в по-голяма степен водеща роля на 
образованието. 
 
 
Фиг. № 16: Равнища на риска при  

провеждане на пазарна политика в управлението на университета 
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Този въпрос и неговите отговори също са продължение от първия етап. Отличава го 
фактът, че в дадения случай можем да наблюдаваме повече позитивни идеи. 

Държавното стратегическо финансиране може да осигури в по-голяма степен  
водеща роля на образованието (над 57%). За активната позиция в този отговор най- голяма 
е заслугата на преподавателите с управленски стаж над 8 г. 

Ако приемем този резултат за обнадеждаваща тенденция, то процентите за другите 
два отговора - (b) и (c), говорят за страховете от постоянната несигурност на пазра на труда и 
на научни продукти. Така могат да бъдат направени следните заключения: 

Съществува риск от перманентни промени, които водят до творческа 
непоследователност (над 42%). 

Пазарните механизми могат да заработят като задържащи (за науката), поради 
субективни причини (бърза печалба, за над 35%). 

Петнадесети въпрос: Какви ще бъдат преимуществата при прагматичните 
стратегии ? (Забележка: възможен е повече от един отговор) 
a) конкурентна среда; 
 

b) повишаване на качеството; 
 
c) постигане на ефективност; 
 
d) за държавните висши училища – 
привличане на повече добри 
студенти; 
 
e) за частните университети – 
икономическо състезание за 
оцеляване; 
 
f) не трябва да има задължителни 
правила за непременна конкуренция. 
 

Фиг. № 17: Процентно разпределение на оценките за преимуществата 

Изследваните проблеми при този въпрос налагат задължителната и много полезна 
корелация на всички отговори спрямо (а) и (b), тъй като конкурентната среда и качеството на 
образователната услуга са от изключително значение за формирането на прагматичните 
стратегии. Детайлизирана възможност за анализ на отношенията е представена в таблицата 
за p’, m’и n’от приложение 4.9. 

Резултати от свободните отговори (интервюиращи). Тук резултатите надвишават 
100%. Всеки интервюиран може да представя повече от едно становище. 

Съдържателният смисъл от фиксираните отговори на въпроса беше продължен в 
свободните отговори на интервюто при очакваното детайлизиране на проблемите. В дадения 
случай се оказа полезно обединяването на оценките и становищата от двата етапа на 
плроучването. При анализа беше поставен акцент на преимуществата в двата основни 
аспекта на проявление:  

1. Преимущества в полза на учебния процес. Резултатите са обобщени и представят 
мненията на 25% от преподавателите с управленски стаж до 8 г., а тези с над 8 г.-31%, или 
общо 56%. Тези становища могат да бъдат обобщени до три основни аспекта: 

а/ подобряване качеството на управлението и оптимизиране цялостната дейност 
на преподавателите в условията на университетска автономия; 

б/ подобряване на материалната учебна база; 
в/ привличане на студенти и докторанти в изпълнение на финансирани научни 

проекти. 
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2. Преимущества в полза на университетското управление. Анкетираните лица тук 
са представени и от трите групи преподаватели – съответно 21%; 18%; 3%, или общо 42%: 

а/ управленските стратегии на бъдещето ще имат плюсове и минуси, но ще бъдат 
диктувани от реалната икономическа среда; 

б/ диференцирано финансиране – според резултатите на университета и стратегията 
на държавните институции.. 

Обобщените очаквания към университетите по форма на собственост: 
За държавните висши училища, при преобладаващо държавно субсидиране, те са 

за масовизиране на образованието (над 33%). Студентите в по-голямата си част вероятно ще 
бъдат представители на средните и бедни прослойки от обществото. Този факт не може да се 
приема като недостатък, защото бедните във финансово измерение обикновено имат по-
добра приспособимост и по-високи изисквания при определянето на приоритетните цели в 
рамките на бъдещата си професионална адаптация. Социалният статус не е мярка за 
познавателни способности и капацитет. Тази хипотетична ситуация може да се превърне в 
надежден гарант и потенциал за успешно участие в конкурентния глобален пазар. Тази теза 
се поддържа и от трите групи интервюирани. 

За частните висши училища (19%) обучението на студентите е изцяло платено от 
родители или бизнеса. Това предполага по-висок социален статус на обучаваните и по-
големи възможности за себеизява. Преимуществата са в пълната осигуреност. Вероятността 
за развите на научни изследвания в настоящия етап е малка.  

Очакваните мнения за негативни влияния и тенденции (24%) от прилагането на 
прагматични стратегии е в рамките на вече лансирани тези при предишните въпроси. Ще 
бъдат отразени информативно, без да бъдат допълнително анализирани: 

а/ предполагаемо понижаване нивото на научните изследвания.  
б/ закриването на научни и производствени направления с по-широк спектър.  
в/ задължителните или непременните изисквания за конкуренция могат да стимулират 

самоцелно и неработещо съревнование 

Шестнадесети въпрос: Каква е представата Ви за бъдещето в управлението на 
българските университети ? (Забележка: възможен е повече от един отговор)  

 
 
a) Запазване на университетската автономия; 
 
b) Съхранена университетска идентичност; 
 
c) Визията на предприемаческия университет; 
 
d) Развитие на университетски изследователски 
центрове, предлагащи и продаващи ноу - хау. 
 
e) Стратегическо планиране от страна на 
държавните институции; 
 
f) Управление, чрез конкурентни стратегии с 
методите на стратегическото управление. 

 

Фиг. № 18: Предпочитания и препоръки за бъдещо управление  
на българските университети 

Този въпрос предизвика изключителна активност на участниците в социологическото 
проучване. Разпределението на отговорите (представи, предложения) и за трите категории 
преподаватели разкриват една много логична картина за бъдещето в управлението на 
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българските уневерситети. За отговори (а) и (b) най-голям принос имат групите на 
преподаватели без управленски стаж и тези със стаж над 8 г. (таблицата от приложение 4.10 
за p’, m’, n’). Визията на предприемаческия университет (отговор с), като директна идея, не е 
твърде близка, но за сметка на това е изпълнена със съдържание чрез другите отговори. 

В отговор (d) има много пропорционално разпределение и в трите групи. Над 54% от 
анкетираните имат разбирането, че развитието на университетски изследователски центрове 
(УИЦ), предлагащи и продаващи ноу – хау е бъдеще и заслужава особено внимание. Този 
отговор е централен и за визията на предприемаческия университет. 

Ако се обобщат резултатите от всички мнения на анкетираните, може да се направи 
следният извод.  

Стратегическото управление на българските университети може да бъде 
осигурено чрез: 

- ефективни конкурентни стратегии; 
- университетска автономия; 
- съхранена университетска идентичност.  
- развитие на университетски изследователски центрове (УИЦ), предлагащи и 

продаващи НОУ - ХАУ. 
Седемнадесети въпрос: Какво е становището Ви за рейтинговата система при 

оценката и класирането на университетите? (Забележка: възможен е повече от един 
отговор) 
 

 
a) Да се прецизират критериите; 
 
b) Да се въведат конкретни правила и 
срокове; 
 
c) Да се използват различни матрици за 
основните професионални направления 
(художествени, технически и медицински 
специалности); 
 
d) Нямам мнение 

 
 
 

Фиг. № 19: Предпочитания и препоръки към рейтинговата система 
Стратегическото управление на университетите е в очаквана зависимост от 

рейтинговата система. Тя служи за оценка и класиране на висшите училища. От фиксираните 
отговори става ясно, че и трите групи преподаватели препоръчват: 

- да се прецизират критериите(над 63%); 
- да се използват различни матрици за основните професионални направления 

(художествени, технически и медицински специалности над 44%); 
- да се въведат конкретни правила и срокове (над 36%). 
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Осемнадесети въпрос: Подкрепяте ли идеята рейтинговата система в бъдеще да 
се използва при: 

Таблица.18 

Без управленски 
стаж 
p’/p 

Управленск
и 

стаж до 8 г. 
m’/m 

Управленски 
стаж над 8 г. 

n’/n 

Общо 
 

Q/N 
 
 

Отговори 
p’ кз m’ кз n’ кз Q % 

a) Финансирането на 
висшите училища 16 0,34783 13 0,39394 38 0,66667 67 49,26 

b) Класирането по 
различни образователно-
квалификационни степени 
(бакалаври, професионални 
бакалаври и магистри) 

19 0,41304 20 0,60606 13 0,22807 52 38,24 

c) Нямам мнение 10 0,21739 0 – 3 0,09559 13 9,56 

d) Без отговор 1 – – – 3 – 4 2,94 

Този въпрос - с друга формулировка, беше поставен като свободен (интервюиращ) в 
първия етап от проучването. Рейтинговата система беше в начален етап и позитивните 
нагласи (85%) бяха твърде общи. Липсваше детайлизирана оценка. Тази ситуация, както и 
последвалият втори рейтинг (2011 г.), наложи във втория етап въпросът да се разшири с 
фиксирани и свободни отговори. 

От фиксираните отговори (таблица 18) става ясно, че преподавателите (особено тези с 
ръководен стаж над 8 г. - 49%), приемат идеята финансирането да е в съответствие с 
рейтинговата система. Голям процент (над 38%) стоят зад становището: класирането да 
става по различни образователно-квалификационни степени (бакалаври, професионални 
бакалаври и магистри). Не трябва да се пропуска фактът, че почти 10% нямат определено 
мнение. Това рядко се случва в настоящето проучване и е сигнал за съмнение в ползата от 
такава рейтингова система. 

Свободните отговори разширяват представата и оценките за рейтинговата система. 
Тук ще бъдат представени конкретните предложения : 

- да се приложи диферинциран подход при избора на критерии за различните видове 
университети (над 56%); Такъв подход се защитава от авторитетни европийски агенции и 
изледвания по проекти. Медицината и естествените науки са много по-добре представени 
чрез библиометрични показатели. По-малко и непредставително - това се отнася за 
инженерните и технологичните науки. При същите библиометрични показатели социалните 
и особено хуманитарните науки много често се пренебрегват напълно (Виж например 
таблици U-Multirank 1 и 2; AUBR, 2010 г.; CHERPA, 2010, 217).  

- да се прилага принципът на пълна прозрачност чрез „партньорска проверка” (31%); 
- да се използва за ориентация на кандидат-студентите (28%); 
- да се изясни съставът и статутът на рейтинговите агенции (22%). 
Важно е да се отбележи голямата близост в отговорите при трите групи 

преподаватели. Обобщеният анализ на всички свободни отговори създаде възможност за 
формулиране на препоръки в следващата точка (4.2.3.) 
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Деветнадесети въпрос: Посочете нивата, които сте заемали в сферата на 
упрвлението: 

Разпределение в проценти по заемани управленски длъжности и стаж : 
 Таблица 19 

Без управленски 
стаж 

Управленски 
стаж до 8 г. 

Управленски 
стаж над 8 г. Стаж общо 

Отговори 
Бр. Бр. Бр. Бр. % 

a) Ръководител на катедра 
(секция) – 15 39 54 39,70 

b) Зам. декан – 9 27 36 26,47 

c) Декан – 9 19 28 20,59 

d) Директор на 
департамент 

– –  5  5  3,68 

e) Зам. ректор – – 14 14 10,29 

f) Ректор – –  3  3  2,20 

g) Не съм заемал/а 
управленски пост 46 – – 46 33,82 

    N = 136 
Деветнадесети въпрос представя разпределението по брой и процент участието на 

трите групи преподаватели в различните управленски нива. От таблица.19 е видно, че 
израстването и развитието на кадрите става в логична последователност, характерна за 
доминиращия „вертикален” модел на управление. 

Двадесети въпрос: Колко години управленски стаж имате? 
Разпределение в проценти по вид стаж 

Таблица 20 
Без управленски 

стаж 
Управленски стаж  

до  8 г. 
Управленски стаж    

над  8 г. Общо 

Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % 

46 33,82 33 24,26 57 41,92 136 100,00 

 
Таблица 20 представя разпределението в трите групи анкетирани лица. В следващата 

таблица 21 са дадени коефициентите на корелация Rxyz… между броя от всички отговори 
на трите групи анкетирани.  

Таблица 21 

Всички коефиценти са значими. 
Отношението на групите към процесите в университета е различно. Логическото 

обяснение е в различната позиция на управляващите и управляваните при изпълнението на 
разпоредбите от държавната институция (министерство на образованието) от една страна и 
проблемите и потребностите на университета от друга. 
 

R1,2= 0,673706 Sr= 0,088965 t= 7,572691 ttab= 1,99 Значим 
R1,3= 0,480795 Sr= 0,105558 t= 4,554788 ttab= 1,99 Значим 
R2,3= 0,580558 Sr= 0,09802 t= 5,922831 ttab= 1,99 Значим 



38 

Двадесет и първи въпрос: Пол: 
Разпределение в проценти по пол 

Таблица 22 
Без 

управленски 
стаж 

Управленски 
стаж до 8 г. 

Управленски 
стаж над 8 г. Общо 

Отговори 

Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % 

a) Жена 29 21,33 12 8,82 24 17,65 65 47,80 

b) Мъж 17 12,50 21 15,44 33 24,26 71 52,20 

Разпределението по пол потвърждава резултатите от първия етап за доминиране на 
мъжете в управлението, но в по-малка степен. Тук е важно да се види една нова тенденция 
в първата група на преподавателите. Жените са почти два пъти повече. Това може да се 
приеме като прогноза за изменение на съотношението в бъдеще. Жените преподавателки 
стават все повече в университетите и този факт предполага по-широко участие в 
управлението. 

3.2.3. Формулиране на основните оценки и препоръки от изследването 
В предмета на настоящето изследване бяха формулирани конкретните области на 

проучване, състоящи се от връзки и взаимодействия, характерни за спецификата на 
университетската институция.  

Препоръки и прогнози 
1. Конкурентната среда, националната и университетската идентичност: 
Препоръки: 
а/ Съревнованието в настоящия момент между университетите трябва да бъде 

насърчавано от държавата. Тя трябва да участва със свой премерен дял в техния бюджет, 
както за обучение, така и за научни дейности. Това ще осигури национален просперитет и 
достойно място в глобалното пространство (над 40 %). Директното публично финансиране 
продължава да бъде най-важният източник на доходи за университетите в Европа. 
Той представлява средно, почти три четвърти от техните бюджети (U – Multirank, CHERPA  
Network, 2010, 217). 

б/ Стратегията за бъдещето развитие на университетите трябва да бъде заложена 
както във формите на платеното обучение (независимо от източниците на финансиране), 
така и в ефективно работеща система за кредитиране на студентите. 

Прогнози: 
а/ Конкуренцията в рамките на глобалното пространство ще има позитивно 

въздействие при наличието на трите основни обективни предпоставки: 
- реален пазар за специалистите с висше образование; 
- работеща система за кредитиране на студентите; 
- различни източници за финансиране (държавни и частни). 

б/ Държавните университети в перспектива ще запазят своя по-голям относителен 
дял при очаквано увеличение броя на частните висши училища. 

в/ Запазването на националната и университетската идентичност ще се превърне 
в задължително условие за продуктивното поддържане на конкурентна среда в условията на 
глобализация и поддържането на лоялното съревнование между различните по характер и 
собственост университети.  

- Уникалността е път към лидерство в процеса на промяна.  
- Уникалността може да бъде сериозна гаранция за успешното участие в пазара на 

труда (за специалисти с висока квалификация).  
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- Университетската идентичност запазва и поддържа водещата роля на 
университета в системата на висшето образование и обществото. 

2. Управленски практики и форми на регулиране. 
Препоръки: 
а/ Да се осигури правно и финансово регулиране чрез прилагане на строги 

закони при носене на еднаква отговорност. Съвременното управление на университетите 
(държавни и частни) трябва да бъде функция от тази препоръка, която е придружена с идеята 
за продължаващо финансиране от правителствата (в по-голямата си част), но при търсене на 
допълнителни източници от самите университети. 

б/ Да се разширяват (интензивно) връзките с бизнеса - в посока на взаимен 
интерес. При очакваното намалено финансиране за университетското образование е 
необходимо то да се развива в две основни направления: 

- Подготовка на специалисти с изпреварващи знания в добре обосновани 
практически и научни направления; 

- Създаване на Университетски изследователски центрове (УИЦ), които да работят 
по актуални научни програми, с цел създаване и продажба на НОУ - ХАУ. Това е решаващ 
фактор при определяне визията на „Предприемаческия университет”. 

в/ Да се осигури ясна законова база с еднакво действие за всички. Това е 
необходимо и задължително условие, което ще създаде подходяща и здравословна 
конкурентна среда без корупционни схеми. 

г/ Да се премине към стратегическо управление на университетите. При 
съответствие със стратегическото планиране на приоритетите от държавните институции, 
стратегическото управление осигурява публичност и изважда на „светло” своите решения. 

д/ Да се запази йерархичната структура на управление. При съществуващите 
форми на изборност, да се осигури дейността на мениджър в частта на финансовото 
ръководство 

Прогнози: 
В тази част от изследването, в хипотетичен план на очакванията, се оформиха 

балансираните изводи, изразени с компромис към позитивните нагласи, но представляващи 
идеи с прогностичен характер. Тяхната важност изисква необходимото внимание, тъй като 
те съдържат в себе си задължителната потребност от стратегическо планиране и 
съответно стратегическо управление. 

а/ Високотехнологичните фирми от производствената сфера, представлявящи частния 
бизнес, ще потърсят бърза възвращаемост и ще финансират в научни разработки с 
изпреварващ характер. Това ще се случи в ограничен тематичен периметър, продиктуван 
от корпоративните интереси. От гледна точка на частния интерес това е позитивна частна 
прагматика, но тя е в състояние да предизвика отлив и пасивност на висококвалифицирани 
кадри от областта на фундаменталните науки. Това е становището на над 44% от 
интервюираните. 

б/ Липсата на равностойни икономичиски условия за държавните и частните 
университети ще деформира конкурентната среда. Това може да предизвика срив в 
образованието, предизвикан и от добре премерен и финансиран интерес на чужди 
образователни институции. 

в/ Недостигът на средства, поради своя перманентен и турболентен характер, ще 
продължи процеса на застаряване при преподавателските кадри, породен от намаления 
интерес и ще засили формите на отседналост за българските младежи в други европейски 
страни (52%). 

В частта на прогнозите има и крайно негативни очаквания за над половината от 
изследваните лица. Без допускане на компромис те предполагат: 

- ниско качество, предизвикано от намаленото финансиране; 
- затваряне на университети, като следствие от неподготвена икономическа среда, 

край на образованието и просперитета на държавата. 
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Университетът. Прагматика при взимането на решения. 
Оценката за прагматичната политика в управлението на университетите е затруднена, 

поради отсъствието на обективна база за сравнение и слаба корелативна връзка (управлявани 
и управляващи- R1,3) таблица 21 Този проблем, между различните поколения, може 
подробно да бъде анализиран от таблиците с изчислени коефициенти на значимост (кз) при 
отговорите в корелация. 

Препоръки: 
а/ Развитие на университетски изследователски центрове (УИЦ) чрез договори с 

национално и международно финансиране (32%); 
б/ Обучение на чуждестранни студенти (24%); 
в/ Организиране и провеждане на курсове за следдипломно или професионално 

обучение (24%); 
г/ Регламентиране на система за повишаване квалификацията при всички 

специалности, подчинена на държавните изисквания (20%); 
д/ Да се разработи оптимизирана държавна стратегия за стимулиращо финансиране 

(21 %). 
Прогнози: 
- Очакванията към университетите (при преобладаващо държавно субсидиране) е за 

масовизиране на образованието. 
- Риск от загуба на програмна и академична свобода, като следствие от краен 

прагматизъм и непременна печалба. 
Рейтинговата система, препоръки: 
Да се прецизират критериите и да бъдат еднакви за всички (над 63%); 
- да се използват различни матрици за основните професионални направления 

(художествени, технически и медицински специалности - над 44%); 

- да се въведат конкретни правила и срокове (над 36%). 
- да се прилага принципът на пълна прозрачност чрез „партньорска проверка” (31%); 
- да се използва за ориентация на кандидат-студентите (28%); 
- да се изясни съставът и статутът на рейтинговите агенции (22%). 

3.3. Общи изводи и модел за управление на университета 
Образователната политика и управлението на висшето образование, като следствие от 

глобализиращите фактори и новите условия, продиктувани от членството на различни по 
характер и потенциал държави в Европейския съюз, предполагат общо европейско 
пространство за висше образование и пазар на специалисти.  

Следствието от тези два фактора е в политиката на реформи да се заложат добре 
обмислени модели, както пред управлението на цялото образование, така и пред 
управлението на университета с основна цел постигане на висока ефективност. Във 
всички страни правителствата стимулират политика на реформи, продиктувана както 
от вътрешната потребност в условията на изострена конкурентна среда, така и от 
международни агенции (Световната банка, OECD...), чрез инструменти за нова 
политика, които са специално подготвени за академични организации. През лятото на 
2010 г. Европейският съвет одобри стратегия „Европа 2020” с която си поставя за цел да 
гарантира устойчив икономически растеж, намаляване на безработицата, както и 
стимулиране на образованието, иновациите и новите технологии. Анализирайки тази 
стратегия, както и доклада на Световната банка от началото на 2011 г. Г. Цоков в поредица 
от статии (Galintzokov.blogspot.com, 2011г.) формулира необходимостта от политика за 
стратегия на българската образователна система, както и нейното бъдещо реформиране.  

Моделът за управление на университетската институция трябва да съчетава и 
оптимизира целите, въпреки тяхната сложност и противоречивост. 

След направените изводи от настоящето изследване за влиянието на 
обективните и субективните фактори и условията на пазара за такава специфична 
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услуга, каквато предлага висшето образование, се формират нови представи за визия, 
мисия и цели: 

ВИЗИЯ: Университетите по света все по-често ще обмислят нови видове управление 
с избор на стратегии. Важни, ще станат условията, включващи: 

- конкуренция; 
- дерегулиране на национално равнище; 
- пазарен прагматизъм – движеща сила за усъвършенстване на системата. 
Това ще бъде път към прилики в системите за висше образование, но при засилена 

конкурентна борба между различните университети. Следователно, правилният избор за 
визия трябва да включва: 

- изработване на ефективни конкурентни стратегии; 
-прилагане на методите за стратегическо управление в рамките университетската 

автономия; 
- съхраняване на университетската идентичност. 

МИСИЯ: Българските университети трябва да подготвят специалисти с висше 
образование във всички образователни степени и професионални направления, определени 
като приоритетни за страната. 

Основните потребители на бъдещите специалисти са големите индустриални 
предприятия, фирмите от едрия, средния и дребния бизнес, научните организации, 
образователните институции. Основните сфери на реализация са отраслите на икономиката, 
управлението, образованието, медицината и спорта. Ще нараства броят на студентите, които 
ще продължават обучението си в по-високи образователни степени и в чуждестранни висши 
училища. 

Разнообразието на областите за реализация на завършващите специалисти, 
както и повишаващите се изисквания към качеството на образованието и 
професионалната подготовка, налагат три етапа на този процес. 

Краткосрочна мисия: 
- утвърждаване на степени и форми на обучение, съответстващи на европейското 

пространство за висше образование. 

            Средносрочна мисия: 
- актуализация на учебните планове; 
- широко прилагане на съвременни информационни технологии в обучението. 

            Дългосрочна мисия: 
- развитие на образователни стратегии, развиващи и формиращи изпреварващи знания; 
- повишаване на изискванията към научно-преподавателския състав. 
Заедно с обучението на студенти мисията на българските университети включва и 

създаването на научен продукт, чието качество да съответства на европейските и 
световните стандарти. Тази мисия налага стимулирането на научните изследвания, които са 
задължително условие в изграждането на професионалната кариера на преподавателя.  

В условията на широкообхватната структурна реформа и в съответствие с този 
факт трябва да се развива следдипломно обучение. Това налага засилването на дейността 
на основните звена по специализацията и преквалификацията на специалистите с висше 
образование, включва въвеждането на различни интердисциплинни курсове на обучение. 

ЦЕЛИ: В Глава втора на настоящето изследване е анализиран университетът на ХХІ 
век, с неговия изпреварващ прагматизъм и хуманизъм при формулиране на целите. С тяхното 
дефиниране, за всички свои дейности българските университети трябва да имат основен 
приоритет: осигуряване високо качество на обучението и научния продукт.  

Първата цел на всеки университет е създаването на устойчива система от 
адекватни знания и умения в бъдещите специалисти.  
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Втората цел е създаването на условия за развитие на значима за обществото 
научно-изследователска дейност, както и развитието и усъвършенстването на академичия 
състав и персонал за осигуряване интеграцията в европейското образователно и научно 
пространство (EHEA и ERA). 

Третата цел за съвременния университет трябва да стане развитието на ноу – хау 
центрове, решаващи конкретни задачи на практиката, за разлика и в отличие от 
фундаменталните научни изследвания (Висема, Х., 2006). Развитието в такава посока за 
България предполага и осигуряването на правните основания за запазване на 
интелектуалната собственаст върху научния продукт. 

При анализа на резултатите от изследването сред преподавателите от различните 
университети у нас се наложи приоритетната оценка за стратегическото управление и 
неговата потребност в настоящия момент. 

Стратегическото управление е последователност от разработване, избор и 
осъществяване на адекватни стратегии за развитието на всяка една организация с отчитане 
на нейната специфика. 

След определянето на визията, мисията и целите на университетската организация 
следва стратегически анализ на международната макросреда, съответния отрасъл, както 
и микросредата (околната среда). Специално внимание и анализ е необходим на 
вътрешната среда, след което идва ред на оценката за пригодност в условията на 
изключително агресивния конкурентен пазар на специалисти и научни продукти. Необ-
ходимостта от такъв анализ беше категорично подчертана от почти всички анкетирани лица. 

В своята книга, посветена на вътрешния училищен мениджмънт, Пл. Радев отбелязва, 
че от изключителна важност е правилният избор и формулирането на стратегията, чрез 
която да се реализират както мисията, така и целите. Този процес задължително трябва да 
бъде системно контролиран, за да се осъществи неговата реализация (Радев, 2008, 136-163). 
При необходимост, трябва да се правят задължителни корекции. 

Стратегическото управление на университета трябва да бъде съобразено и да е 
следствие от предварително разработен стратегически план. Този план, в своята 
структурна същност, трябва да представлява съвкупност от последователно съгласувани 
идеи и действия за определяне на ключовите организационни цели и стратегии за постигане 
на желаното съответветствие между възможностите на университетската институция и 
променящата се глобална среда (икономическа, политическа и социална). 

Основните принципи на стратегическото планиране трябва да се отличават с 
изпреварващ характер, прогностика за процеса на развитието, пригодност към пазара, но и 
търсене на позитивни решения, както и единство на целите при непрекъснат контрол (Радев, 
2008, 136-163). 

Избор на стратегия 
Анализите за България в настоящето изследване и особено резултатите от 

проучването сред преподавателите, работили на изборни управленски длъжности, 
предполагат избора на конкурентна стратегия за модела на стратегическото 
управление. 

Конкурентната стратегия и ролята на управленския екип 
От направеното пространно изследване в дисертационния труд се очертават 

нови тенденции в разбирането и философията за облика и функциите на управленския 
екип, както и потребността от създаването на контролен съвет. Последният е 
необходимост, породена от изострената конкуренция на пазара за високобразовани 
специалисти и научен продукт, който поражда потребността от адекватно стратегическо 
управление на университета. Тази потребност поставя високи изисквания при съставянето 
на управленски екипи, но диктува и необходимостта от създаване на контролен съвет, 
контролиращ качеството и ефективността на обучението и научните изследвания 

(Приложение 6). Неговите конкретни задачи са контрол и корекция (при 
необходимост) на стратегическия план. 
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Управленският екип при избора на стратегия 
Управленски екип – състав 

Ректор  
Заместник-ректори (ресорни) 
Декани и директори на департаменти и УИЦ 
Финансов директор 
Ръководители на катедри и звена (при разработване на детайли); 
Ролята на управленския екип при избора на стратегия. Оценката и изборът на 

стратегическите алтернативи се извършват с различни методи, но нито един от тях, сам по 
себеси, не прави избор на стратегия.  

Главната отговорност се носи от управленския екип. Той трябва да формулира 
стратегическите цели, политиката на целия университет и взаимоотношенията в него. Това 
включва прецизиране на пакета от дейности, включващ областите на научните дейности, 
обучение и пазарни отношения (Висема, Х., 2006). 

Техниките за оценка на приоритетите само насочват ръководствата към правилно 
стратегическо решение. Най-важният момент е изборът на корпоративна стратегия, 
която определя пътят, който ще следва организацията. В този случай е подходящо участието 
на университетското настоятелство. Позицията на организацията във външната среда, по 
отношение на други организации, служи за основа на стратегически решения в нея и 
изразява съответната стратегическа позиция. Проблемът, който трябва да бъде разрешен 
преди избора на стратегия, е оценката на средата. 

Ролята на управленския екип при взаимоотношенията с външни организации. 
Негово задължение е да изработи стратегически план за сътрудничество и да координира 
взаимодействието по договорите за ефективност, съобразно стратегическите цели на 
университета. 

Ролята на управленския екип при ръководенето на „корпоративните” 
взаимоотношения. Той, както разработва стратегическия план и стратегическите цели, така 
и координира и контролира разпределението държавните субсидии, даренията и 
спонсорството. 

Контролният съвет при стратегическия контрол 
Контролен съвет – състав 

Представител на управленския екип 
Председател на Академичното общо събрание 
Финансов директор 
Директор по управление на качеството 
Преподавател с педагогическа квалификация 
Периодично, на свои заседания, контролният съвет трябва да проверява 

изпълнението и при необходимост да внася корекции на: 
а/ стратегическия план; 
б/ финансовия план; 
в/ учебния план, плана за научни изследвания и пазарното поведение. 
По–специално е мястото на директора по качеството, както и на преподавателя от 

академичния състав на университета с педагогическа квалификация. 
Директорът по управление на качеството трябва да участва в контролния съвет, 

независимо че той има двойна функция - да управлява процесите, свързани с акредитацията 
на университета, но и да контролира изпълнението по съответните показатели. 

Преподавателят с педагогическа квалификация трябва да участва в контролния 
съвет с контролна и съветваща функция. Това се налага от променените условия, както за 
процеса на познанието, така и за ролята на преподавателя в този процес 

Така обособените основни въпроси обясняват необходимостта от професионален 
педагогически подход и контрол в стратегическите цели на университетското образование. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В настоящето научно изследване основната цел е да разкрие влиянието на 

глобализацията върху управлението на университета., чрез теоритични анализи и анализи на 
резултати от емпирично социологическо проучване. На тази база да се разработи 
философията за стратегическо управление на университета в България. 
За постигането на тази цел трябваше да се решат основни задачи, свързани с изследване 
характера и спецификата на въздействие на обективните и субективни фактори. 

Глобализацията е много противоречива като популярна представа, създава се 
впечатлението, че става въпрос единствено за интензификация на контактите и висока 
честота на комуникативните връзки. В същото време, една малка част от човечеството 
(Америка и отчасти Западна Европа) диктува собствен модел, като резултат от уникално 
пространствено и икономическо развитие. 

Тези ефекти, в обективен и субективен план, се съдържат категорично в двойнствения 
и противоречив характер на глобализацията и нейното влияние върху обекта на изследването 
- управлението на университета. При цялостното разбиране, че тя е закономерно проявление 
в прогресивното развитие на обществото, неговите основни субекти се превръщат в носители 
на двойнствения характер на глобализационния процес. 

При сега съществуващото обективно въздействие на глобализационните процеси, 
както и дейността на много от институциите в Европа и Америка, усилията са насочени в 
повечето случаи към намаляване на разликите между системите за висше образование. Това 
е очакван ефект от еднаквостта в целите за социално-политическо и икономическо развитие. 
Може да се предположи, че тези разлики ще продължат да стават все по-малки през идните 
години и университетите все по-често ще обмислят нови видове управление с избор на 
разнообразни стратегии. 

Уеднаквяването на целите и задачите, както при учебните програми, така и при 
научната проблематика, реално ще дадат предимство на големите и богати университети. 
Този факт ще доведе процесите до монополизъм на територията на образователните 
пространства. Монополизмът, от своя страна, в малко по-късен етап ще предизвика 
снижение на динамиката в конкурентната среда. Това е сигурен знак за ликвидиране на 
националната и университетската идентичност. 

Липсата на идентичност е в пълно противоречие с идеята за пазарно многообразие и 
съревнование при предлагането на научни и образователни услуги. Така се унищожават 
основните пазарни принципи за конкуренция, дерегулиране на национално равнище, 
уникалност и пазарна прагматика. 

В процеса на изследването и резултатите от пространнния анализ се потвърди 
основната хипотеза. Бъдещето на българските университети трябва да бъде насочено към 
визията на предприемаческия тип университет с развити университетски изследователски 
центрове, предлагащи и продаващи ноу - хау. Управлението трябва да бъде осигурено от 
ефективни конкурентни стратегии с прилагане на методите за стратегическо управление в 
рамките на автономия и при непременното съхраняване на университетската идентичност. 

В заключение трябва да се отбележи, че правилният избор на стратегия предполага 
безспорна управленска далновидност. За тази цел е необходимо стратегическо планиране на 
университетското образование, съобразено с икономическите приоритети във всяка страна, 
участващаваща чрез своето развитие в глобалното пространство. 

В такава посока трябва да се търсят перспективите за бъдещи изследвания. 
 



 45

ПРИНОСИ 

Общи теоретико-аналитични приноси 
1. В теоретичен план е анализирана глобализацията, представена в нейната 

двойственост и съответстващото на този факт въздействие върху системите за управление на 
университетите, с което се обогатява научния философски образователен дискурс у нас. 

2. Проследено е развитието и са анализирани етапите в развитието на университета от 
гледна точка на глобализацията, като е направена критична оценка и коментар на 
перспективите и проблемите във връзка със стратегическото управлението в настоящето. 

3. Направен е съпоставителен анализ на различни университетски системи за 
разкриване на многообразието в знакови за университетското образование държави. По този 
начин става възможно да се види мястото на България в европейското пространство за 
университетско образование, с което се обогатяват проучванията във висшето образование. 

4. Разкрито е основното противоречие между опасността от монополизиране на 
образователните пространства от страна на големите университети и необходимостта от 
пазарно многообразие при предлагането на научни и образователни услуги. 

5. Предложено е адекватно и научно аргументирано решението на това противоречие 
за запазването на университетската и националната идентичност, с което се утвърждава 
съвременна научна парадигма за политиките на управление във висшето образование. 

6. Изследвани са характерът и ролята на университетското управление, като функция 
от политиката на правителствата в областта на висшето образование и очакванията за 
позицията на държавата, което обогатява социологията на висшето образованието у нас. 

7. Направено е изследване и съпоставка, за да се разкрият отношенията и 
зависимостите между частните и държавните университети в Европа и България, с което се 
разширява обхвата на конкретни съпоставителни проучвания на двата типа университети. 

Конкретно-емпирични и приложни приноси 
1. Проучени са мненията на преподаватели от български университети чрез 

емпирично изследване в два последователни етапа за следствията от глобализационните 
процеси в управлението на своите университети. 

2. Резултатите са подредени в препоръки и прогнози, които могат да бъдат 
използвани, както при изработването на управленски стратегии, така и при стратегическото 
планиране. 

3. Представен е структурен модел за стратегическото управление на български 
университет в посока на изпреварващо развитие. Моделът е с отворен характер и може да се 
модифицира съобразно стратегията. Той има за цел да финализира прагматичната философия 
за управление, за да може университетът да се превърне в генератор за развитието на 
гражданското общество. С това се обогатява литиратурата по управление на висшето 
образование. 

Специфични приноси 

1. Разкрита е пряката връзка между приватизацията на университетите и 
глобализацията. 

2.    Изследвани са функциите на университетите в бизнес средата. 

3. Обоснована е необходимостта от концепции (националните случаи), чрез 
сравнителни анализи в контекста на болонския процес. 
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