
Дейност 1

„Проучване на добри практики за обратна 
връзка от бизнеса към политико-правещите 

институции в областта на висшето 
образование”

_____________________________________________________________________________

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ 2014-2020 г.

Проект № BG05SFOP001-2.009-0036–C01/21.12.2018 г.

„Усъвършенстване на механизма за гражданско участие при формулирането и провеждането на политиката  

в областта на висшето образование в България“



Концепция на Европейската комисия 
за висшето образование

Образованието и културата –
основа за превръщането на
Европа в единно, включващо и
подпомагащо, но
конкурентноспособно
пространство със здрава и
развиваща се икономика.

Висшето образование в Европейско
пространство на образованието
(European Education Area)

✓ Създаване на мрежа на
европейските университети

✓ Осигуряване на взаимно
признаване на дипломи

✓ Създаване на Европейска
студентска карта

✓ Осигуряване на висше
образование за 40% от младите
европейци до 2020г.
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Европейската комисия и националните 
институции

Ангажимент на държавните институции, които определят политиките в
областта на висшето образование: създаване на условия и подкрепа на
програми и подходи за преподаване и учене, които да посрещнат
нуждите, както на студентите, така и на обществото като:

▪ Подкрепят обмена и споделянето на знания

▪ Подкрепят, вкл. със законодателни мерки и улеснения, дълготрайни
сътрудничества между университетите и университетите и бизнеса

▪ Подкрепят иновативността, креативността и предприемаческите
умения у студентите
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Ангажимент на Европейския съюз:

▪ Подпомага процесите с допълнителни средства чрез програми като
Erasmus+ и Horizon 2020, които осигуряват обмена на студенти,
преподаватели и учени, но и насърчава съвместната работа на
институциите за висше образование с публичните власти във всяка
страна



Подновен план за развитие на висшето образование в Европа 
2017г.

Недостатъци

▪ Несъответствие между уменията,
от които Европа се нуждае, и тези,
с които разполага

▪ Продължително и растящо
социално разделение

▪ Пропуски по отношение на
иновациите

▪ Съвместна работа между
различните компоненти на
системата на висшето образование

Мерки

▪ Старт на Европейска инициатива за 
проследяване на дипломираните 
висшисти

▪ Насърчаване включването на стажове, 
признати чрез точките на ECTS

▪ Разработване и развиване на модел за 
дигитална подготовка

▪ Ускоряване стратегическата подкрепа за 
преподавателите в сферата на висшето 
образование, кандидатите за 
докторанти и завършилите докторанти 
чрез „Еразъм+“
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Идентифицирани недостатъци и мерки за тяхното преодоляване



Участие  на институциите за висше образование в създаването  
на иновации и нови решения на икономически и социални 
проблеми

Мерки на ЕК

▪ Разширяване на модела на Регионалната иновационна схема на Европейския институт
за иновации и технологии.

▪ Подкрепа и изпробване на методите за преподаване за творчество и иновации в
областта на висшето образование

▪ Развитие на проекта „Висше образование за интелигентна специализация“

▪ Създаване на допълнителни възможности в рамките на програмата „Мария
Склодовска-Кюри“, които да спомогнат за разрешаване проблема с „изтичането на
мозъци“ от по-малко развитите региони

▪ Засилване сътрудничеството между университетите и бизнеса чрез провеждане на
Университетски бизнес форум на регионално и национално равнище
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Връзки „Университет –
Управляващи държавни 
органи – Бизнес“



Университетите 
и образованието



Тристепенна система на висше образование

8

Стъпка към създаването на Европейско пространство за висше 
образование



Университетите 
и институциите, 

взимащи 
политически 

решения



Действия от страна на Европейската Комисия 

• Събиране на сведения за работещите практики в сферата на висшето
образование

• Подкрепа на сътрудничеството, взаимното обучение и целевите насоки за
политиките между правителствата и органите, отговарящи за висшето
образование

• Укрепване на капацитета и резултатите на висшите учебни заведения чрез
финансиране на проекти за сътрудничество в областта на иновациите чрез
европейски структурни и инвестиционни фондове

• Подкрепа на международната мобилност на студенти, преподаватели и научни
работници

• Засилване на сътрудничеството между сферите на висшето образование,
научните изследвания и бизнеса
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Eurydice Network 2018

41,2%

15,3%

12,9%

10,2%

Социална защита Здравеопазване Услуги Образование

Среден размер на инвестициите от фондовна ЕС за 2016 г.

За 2016 г. на общоевропейско ниво се наблюдава
ръст в инвестициите в сферата на образованието
равен на 0,5%



Университетите 
и бизнесът



LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, 
CONSECTETUER ADIPISCING ELIT. 12

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna 
sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet 
commodo magna eros quis urna.
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Сътрудничество „Университет-Бизнес-
Коопериране“



LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, 
CONSECTETUER ADIPISCING ELIT. 12

Участниците от т.н. „Тройна спирала“

Функциониращи стратегии, структури и подходи, както дейности и рамка
за изпълнение

Един от следните типове коопериране: в областта на изследванията и
развитието, мобилността на преподавателите, мобилността на студентите,
комерсиализиране на научните резултати, гъвкавост и развитие на
обучението, учене през целия живот, предприемачество, управление
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Сътрудничество „Университет-Бизнес-
Коопериране“ критерии за функциониране

Политико-
правещи

Бизнес
Институции за 

висше 
образование



Дейности на взаимодействие между бизнес и университет
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Образование 1. съвместно проектиране на учебната програма (напр. Работодателите, включени в разработването на учебни

програми с висшите учебни заведения)

2. съвместна представяне на учебната програма (например гостуващи лекции)

3. мобилност на студентите (напр. стажове / placements)

4. дуални образователни програми (напр. частично академични, частично практически)

5. учене през целия живот за хора от бизнеса (напр. професионално обучение и професионални курсове)

Изследване 6. съвместни научноизследователски и развойни дейности (вкл. съвместно финансирани изследвания)

7. консултиране с бизнеса (напр. договори за проучвания в различни области)

8. мобилност на персонала (т.е. временна мобилност на академичните среди към бизнеса и на хора от бизнеса към

висшите учебни заведения);

Валоризация 9. комерсиализиране на резултатите от научно-изследователска и развойна дейност (например лицензиране /

патентоване)

10. академично предприемачество

11. студентско предприемачество

Управление 12. управление (напр. участие на академици в бизнес съвети и участие на хора от бизнеса в управителния съвет на

ВУ)

13. споделени ресурси (например инфраструктура, персонал, оборудване)

14. индустриална подкрепа (напр. дарения, спонсорство и стипендии)



Бизнесът и 
институциите 

взимащи 
политически 

решения



Очаквания на правителството към бизнеса и на бизнеса към 
правителство 

Правителството към бизнеса 

• Доброволчески програми

• Спонсориране на социални
програми за благоденствие

• Подкрепа за културата

• Подкрепа и развитие на
образованието
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Бизнесът към правителството

• Създаване на спокойна среда за
развитие

• Ефективна система за финансиране
и кредитиране

• Подпомагане на МСП

• Гарантиране на конкуренцията

• Справедлива лицензионна система



Включеност на бизнеса във вземането на политически решения
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I. Иницииращ етап

II.Създаване

III. Изпълнение

IV. Преглед и 
оценка

Бизнесът участва в идентифицирането на образователните
приоритети и нужди, които дефинират задачите на политиките в
областта на образованието

Бизнесът изразява възгледите и нуждите си, очаквайки те да
бъдат отразени в политиките в областта на образованието

Бизнесът информира политическите органи за практическите
ефекти от политиките в сферата на образованието

Бизнесът предоставя оценка на съответствието на собствените
си нужди в осъществените политики в сферата на
образованието



Благодарим Ви за вниманието!


