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ИНТЕРВЮ

В УНСС се проведе 
пресконференция за 
представяне на проект: „С 
лице към новите предиз-
викателства на времето: 
модерна система за кари-
ерно развитие на препо-
давателския състав на 
УНСС”.  
На събитието присъст-
ваха: проф. д.ик.н. Стати 
Статев – ректор на УНСС,  
проф. Веселка Павлова – 
зам.-ректор по обучение-
то в ОКС “Магистър” и 
дистанционно обучение, 
проф. Валентин Гоев - 
зам.-ректор по научноиз-
следователската дей-
ност, Иван Модев - дирек-
тор на Дирекция структур-
ни фондове и образова-
телни програми в 
Министерството на обра-
зованието и науката, доц. 
Росен Кирилов и още 
много преподаватели от 
университета.
Събитието бе открито 
от  проф. Гоев: „Този про-
ект има за основна цел да 
разработи система за 
кариерното развитие на 
преподавателите. Идеята 
е тази система да стане 
основата за академично-
то развитие на препода-
вателите.”
Ние трябва да работим 
със самочувствието, че 
създаваме стандартите 
във висшето образование. 
Казвам го не от излишна 
хвалебственост или от 

липса на скромност, каз-
вам го, защото това е 
факт. 
Ние сме единственият 
университет, който ясно 
заяви: Не ни е проблем 
Законът за развитието на 
академичния състав в 
Република България.
Проблемът е в самите 
нас, отбеляза в привет-
ствените си думи проф. 
Статев. Сподели още, че 
има идея да се създаде 
стена в университетската 
библиотека, предназна-
чена за дисертации и 
научни трудове на препо-
давателите и във връзка с 
това всеки да може да 
види дейността на точно 
определен преподавател. 
Непрекъснатото повиша-
ване на качеството на 
образованието е невъз-
можно без кариерното 
развитие на преподава-
телския състав, заяви 
още проф. Статев. 
Сигурен съм, че УНСС за 
пореден път ще докаже, 
че наистина е с лице към 
новите предизвикател-
ства  на  времето . 
Благодаря на всички учас-
тници в проекта за добре 
свършената работа, поже-
лавам нови успехи и нови 
проекти, с тези думи рек-
торът благодари на при-
състващите от името на 
академичното ръковод-
ство на УНСС.
Университетът ни е един 

от водещите в страната. 
От 2008 г. имаме няколко 
сключени договора: сту-
дентски практики, под-
крепа за развитието на 
докторанти, млади учени, 
актуализиране на учебни-

те програми, създаване 
на електронни форми на 
дистанционно обучение, 
повишаване на квалифи-
кацията на преподавате-
лите във висшето образо-
вание, както и партньор-

ството, свързано с евро-
пейските стипендии, 
отбеляза Иван Модев. За 
целите на проекта, споде-
ли: „За нас е от изключи-
телно значение както 
успешното изпълнение на 

един проект, така и успеш-
ното му отчитане. И най-
важното на този проект е 
вие да изковете стандар-
ти, които да бъдат наисти-
на добра практика и за 
другите висши училища.” 

Иван Модев успя да отбе-
лежи и пропуските в обра-
зователната система: 
„Свидетели сме на това 
как през последните годи-
ни, за съжаление, нашата 
образователна система, 
не само, че не се управля-
ва, но й липсва и контрол 
– тази година имаме 
59 000 завършващи два-
надесетокласници и 
77 000 свободни места в 
университетите. ” 
Намираме се в изключи-
телно конкурентна среда 
и всички стратегии, които 
УНСС успя не само да раз-
работи, а и да внедри, 
могат да бъдат подходящ 
модел, който да направи 
нашето висше образова-
ние привлекателно за 
всички, каза още г-н 
Модев.
Пресконференцията 
продължи с презентация 
на доц. д-р Росен Кирилов. 
Чрез нея се показаха 
няколко извода, които са 
в основата на системата 
за квалификация и кари-
ерно развитие на препо-
давателите. Чрез нея ще 
може да се прави на първо 
място справка – за препо-
давателите и длъжности-
те, ще могат да се прове-
ряват изпълнените крите-
рии за заемане на длъж-
ност и критериите, с които 
може да се повиши длъж-
ността. Всичко това цели 
академично и кариерно 

развитие за подобряване 
качеството на образова-
нието в последствие. Така 
ще може да се следи дали 
определена катедра спаз-
ва плановете си, ще може 
да се проследи и процен-
тът на преподавателите, 
които са в готовност да 
повишат своята квалифи-
кационна степен, ще 
могат да се правят прог-
нози за развитие през 
годините. 
Проф. Гоев отговори на 
един от най-важните 
въпроси: Как да накараме 
всички преподаватели да 
попълват информацията 
в тази система? Поже-
лателно – няма как. Това, 
което на този етап сме 
решили е информацията 
за атестирането на препо-
давателите да се взема 
от  тази  система . 
Информацията за коли-
чествените критерии, 
също да се взема от тази 
система, така че това да е 
принудителна мярка, 
обясни проф. Валентин 
Гоев. По думите му, пред-
стоят да бъдат измислени 
още такива принудителни 
мерки, за да може да тръг-
не системата, тъй като 
трудността е в началото, 
защото всичко ново се 
приема с голям скептици-
зъм, но в последствие 
хората свикват с новости-
те и улесненията от тях.”

Христиана Петрова

Доц. д-р Росен Кирилов презентира системата за квалификация и кари-
ерно развитие на преподавателите

Представени бяха резултати 
от проект за процесно-
базирано управление на УНСС
Конференция по представя-
не на проект BG051PO001–
3.1.08-0031 “Разработване и 
въвеждане на система от клю-
чови индикатори и процесно-
базирано управление на УНСС” 
се проведе в университета. 
Проектът се осъществява с 
финансовата подкрепа на опе-
ративна програма „Развитие на 
човешките ресурси 2007-2013”, 
съфинансирана от Европейския 
социален фонд на ЕС. На откри-
ването на форума присъстваха 
проф. д.ик.н. Стати Статев, рек-
тор на УНСС, проф. д-р 
Валентин Гоев, зам.-ректор по 
научноизследователската дей-
ност, проф. д.ик.н. Валентин 
Кисимов, зам.-ректор по елек-
тронизацията, доц. д-р Венелин 
Бошнаков, ръководител на про-
екта. 
Ректорът проф. д.ик.н. Стати 
Статев открои особената зна-
чимост на проекта като посочи, 
че той се осъществява с малко 
средства, но очертава сериозни 
и значими резултати. Спе-
челването на немалко научни 

проекти в голям изследовател-
ски мащаб бе тласък за сериоз-
но развитие, отбеляза проф. 
Статев. Той изтъкна също важ-
ността на разработката и целта 
на екипа да я “имплантира” в 
управленската структура на 
университета. Този проект ще 
постави сериозен щрих в авто-
матизираната система на упра-
вление, ще разработи и внедри 
система от ключови индикатори 
за анализ на състоянието и раз-
витието й. Проф. Статев обо-
снова значимостта на проекта и 
с факта, че досега в света  няма 
разработена система за упра-
вление на университет, а висши-
те училища са с особена пресе-
чна структура на администра-
тивна и академична система. 
Ректорът приветства  амбиция-
та на работещите по проекта да 
осъществят по-нататъшното 
развитие на университета и им 
пожела успех.
Пред с т а в я н е т о  н а 

BG051PO001–3.1.08-0031 “Раз-
работване и въвеждане на сис-
тема от ключови индикатори и 

процесно-базирано управление 
на УНСС” направи доц. д-р 
Венелин Бошнаков, ръководи-
тел на проекта. Той се спря на 
основната му цел, внедряване-
то на т. нар. процесно-базирано 
управление и дългосрочния 
стратегически ефект в усъвър-
шенстване на системата за 
управление на университета 
чрез внедряването на иновати-
вен инструментариум за упра-
вленски анализ. Доц. Бошнаков 
открои и специфичните цели на 
проекта: издигане на качество-
то на учебната и научната рабо-
та в УНСС, повишаване ни-вото 
на съответствие на резултатите 
с изискванията на Националната 
агенция по оценяване и акреди-
тация, подобряване на позици-
ите на университета в рейтинго-
вата система на висшите учили-
ща в България и др. Той посочи, 
че планираните по проекта дей-
ности са пет, от които две вече 
са осъществени, а третата е в 
процес на финализиране. 
Срокът за окончателно завърш-
ване на проекта е ноември 2014 

г. Четвъртата дейност пред-
вижда интеграция на управлен-
ската информационната систе-
ма на университета със софту-
ера за моделиране на бизнес 
процеси, а петата - осъществя-
ване на промени в системата за 
управление на качеството на 
висшето училище. 
Конференцията обсъди пър-
вите три дейности по проекта – 
„Анализ на съответствието на 
процесите на управление в 
УНСС”, „Разработване на систе-
ма от ключови индикатори за 
УНСС” и „Моделиране на работ-

ните процеси в УНСС”. Общата 
цел на дейностите по “Разра-
ботване и въвеждане на систе-
ма от ключови индикатори и 
процесно-базирано управление 
на УНСС” е повишаване на 
качеството на образование на 
университета чрез анализ на 
предизвикателствата, разрабо-
тване и внедряване на иновати-
вен инструментариум за упра-
вление на висшето училище – 
при отчитане на съвременните 
потребности на пазара на труда 
за изграждане на икономика, 
основана на знанието.

При откриването на конференцията. Отляво надясно: доц. Венелин Бошнаков, проф. 
Стати Статев, проф. Валентин Гоев, проф. Валентин Кисимов




