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 ▶  Доцент  Чобанов, 
каква е равносметката за 
изминалата година? 

- Не мога да кажа, че съм 
човек, който държи на рав-
носметките. Спокойно мо-
га да кажа, че изминалата 
година беше просто нор-
мална. 

Това, което направи-
хме и ще продължаваме 
да правим, е да развиваме 
Стопанския факултет и да 
залагаме на качеството на 
образованието. Това е наш 
основен приоритет. От-
крихме няколко нови ма-
гистратури. Най-новата ни 
програма е мениджмънт 
на здравеопазването. Та-
зи магистратура се оказва 
доста хитова, защото тук 
става дума за изграждане 
на икономически стратегии 
в здравеопазването. 

 ▶  Над какви  про-
екти ще работите през 
настоящата година?

- През следващата годи-
на ще надграждаме вече 
постигнатото. Стремим се 
да се развиваме, но посте-
пенно. Защото, ако искаме 
да запазим нивото, не бива 
да си поставяме прибързани 
срокове. Може би най-зна-
чимият ни проект за следва-
щата година е съвместната 
ни инициатива с универси-
тета в Харвард. В процес 
на регистрация е Харвард 
център към Софийския уни-
верситет. 

Първоначално ще стар-
тираме с провеждането на 
курсове, а след това ще има 
и съвместни магистърски 
програми. Те ще бъдат на 
английски език, което не е 
изненада, тъй като в Сто-
панския факултет работ-
ният език е английският. 
Този проект е възможен 
благодарение на подкрепата 
на Българо-американския 
инвестиционен фонд. Стра-
тегическата ни цел е чрез 
този проект да достигнем 
нивото, на което е Универ-
ситетът в Харвард. Други 
инициативи, на които много 
държим, са партньорствата 
ни с университети от Герма-
ния и Франция. 

Нашата магистърска про-
грама по Human resources  
management е в партньор-

Започваме съвместни 
проекти с Харвард
Щом подготвяме кадри, които са търсени, значи сме на прав път

Интервю Доц. д-р Георги Чобанов, декан на Стопанския факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” 

верситетите в България. 
Ако всички са качествени, 
значи не са много, дори мо-
же и да са малко. Ако обаче 
са некачествени, значи са 
излишни. Ако някой иска 
да решава съдбата на даден 
университет, нека се опита 
първо да го подобри, а не 
директно да го закрива.

 ▶  Какво  е вашето 
мнение за предложението 
на министъра да въведе 
международна оценка, на 
базата на която да се фи-
нансират университетите?

- Тази идея не е нова. 
Ние многократно и мно-
го отдавна сме получава-
ли доста високи оценки от 
американски специалисти и 
представителите на светов-
ната банка. 

Това, че сме оценени на 
най-високо световно ниво, 
за мен означава много по-
вече. Дали новият министър 
ще въведе международна 

оценка или не, е негово ре-
шение. Ние от Стопанския 
факултет прилагаме тази 
практика от доста време. 

 
 ▶  ако  трябва в 

момента да посъветвате 
кандидат-студентите 
при избора им на специ-
алност, какво бихте ги 
посъветвали?

- Всеки човек има своите 
интереси, таланти и пред-
почитания. При избора на 
образование най-важно-
то е да се съобрази с тях. 
Няма значение дали има 
актуални специалности 
или професии към момен-
та. За един лекар, адвокат, 
счетоводител или инже-
нер винаги ще има работа. 
Затова, когато трябва да 
посъветвам някого, винаги 
казвам, че трябва да обърне 
внимание на собствените 
си интереси.

боряна Николаева

Основен 
критерий 

за това дали си 
вършим добре 
работата е реали-
зацията на на-
шите студенти

ство със Сорбоната и се 
радва на огромен интерес. 
При нейното завършване 
магистрите получават двой-
на диплома. Това е уни-
кално постижение, защото 
Сорбоната за пръв път дава 
държавно призната дипло-
ма за страна от Източна 
Европа. Интересното е, че 
тази магистратура е на ан-
глийски език. Изненадващо 
е дори и за мен как френ-
ските колеги се примириха 
с това, че английският е 
световно признатият език 
за комуникация и образова-
ние. Тук няма политически 
подтекст. 

 ▶ Следите  ли каква 
е реализацията на завър-
шилите при вас студенти? 

- Да, разбира се. Следим 
много внимателно реализа-
цията на нашите завършили 
студенти и не ни е безраз-
лично каква е тя. За целта 
имаме Алумни клуб (клуб 
на завършилите студенти), 
който върши доста добра 
работа. Основен критерий 
за това дали си вършим 
добре работата е реализа-
цията на нашите студенти. 
По този показател ние сме 
на едно от първите места в 
България. Щом подготвяме 
кадри, които са търсени и 
ценени, значи сме на прав 
път.

 ▶  от  какви про-
мени се нуждае висшето 
образование?

- Бих искал да обърна 
внимание на дискусията по 
въпроса много ли са уни-

Оценка 
Връзките с 
инвеститорите - в 
по-висок клас
Длъжността Директор за 
връзки с инвеститорите 
вече е поставена в клас 1, 
група 1211 в Националния 
класификатор на професи-
ите и длъжностите за 2010 
г. Включена е и нова длъж-

ност Корпоративен секре-
тар, а позицията Експерт 
по връзки с инвеститорите 
намира своето място в клас 
2. Промяната е благодаре-
ние на усилията на Българ-
ската асоциация по връзки 
с инвеститорите (БАВИ), 
Министерството на труда 
и социалната политика и 
Националния статисти-
чески институт. Богомила 
Христова, председател на 

БАВИ, подчерта, че оценя-
ването и класифицирането 
на длъжността е една от 
целите на асоциацията през 
последните години. Тази 
цел е залегнала и в про-
екта по програма ОПАК, 
изпълняван заедно с фон-
дация Буров. С проекта 
бяха изработени професио-
нални стандарти за работа 
в областта на връзките с 
инвеститорите. 

Кандидатстване
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 ▶предварителни кандидатстудентски изпитни сесии ще 

има в УНСС тази година. Те ще се проведат през февруари, 
март и април, като за първи път ще има и индивидуален 
електронен приемен изпит

Програма
Дават 105.2 
млн. лв. за 
образование 

 ▶Министерството на 
образованието, младе-
жта и науката ще отдели 
105.2 млн. лв. за 2010 г. за 12-
те национални програми 
в сферата на образовани-
ето. Главният секретар 
на МОМН Красимир Велчев 
обяви, че за националната 
програма за оптимизация 
на училищната мрежа са 
предвидени 26 млн. лв., а за 
обхващане на учениците в 
задължителната училищ-
на възраст - 30 млн. лв., 
като 20 млн. от тях са за 
безплатните закуски от 
първи до четвърти клас.

 ▶За квалификация на учи-
телите и директорите 
на училища ще се отде-

лят 1.7 млн. лв., а за инфор-
мационните технологии в 
училище - 2 млн. лв. Десет 
млн. лв. ще бъдат използ-
вани за санирането на учи-
лищните сгради, а 5.5 млн. 
лв. - за програмата Учили-
щето - територия на уче-
ниците, като 4 млн. лв. 
от тях ще бъдат за уче-
ническите униформи и за 
училищните празници.

 ▶Общо 13 млн. лв. са пред-
видени за въвеждането на 
системата за национално 
стандартизирано външно 
оценяване, а 4 млн. лв. - за 
професионалното обра-
зование. За програмата 
С грижа за всеки ученик 
- за работа с талантливи 
и изоставащи деца, ще 
бъдат отделени 4 млн. лв. 
За материалната база в 
училище са предвидени 5 
млн. лв., а за програмата 
Роден език и култура зад 
граница - 3 млн. лв.

СНиМКа БОБи ТОшеВ

 ▶ богомила Христова


