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ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ  

С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ  
“КАЧЕСТВО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ”  

 
 

През 1999 г. в Болоня беше подписана Болонската декларация от министрите 
на образованието на 29 държави (в т.ч. Република България), с което се постави 
началото на създаването на единно Европейско образователно пространство. Една от 
поставените първостепенните краткосрочни цели е “Засилване на сътрудничеството в 
областта на оценяването на качеството, по пътя на разработването на съпоставими 
критерии и методологии”. Успешното развитие на Болонския процес в България се 
базира на постиженията на българските висши училища в областта на качеството на 
образованието, с което те са извоювали национално и международно признание.   

През периода ноември 2002 – март 2004 година беше разработен и практически 
реализиран проект “Усъвършенстване на университетските системи за управление на 
качеството на обучението” от мрежата  от висши училища: Русенски университет 
“Ангел Кънчев”; Технически университет – София; Технически университет – Варна; 
Технически университет – Габрово; Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и 
Методий”; Стопанска академия “Димитър Ценов” – Свищов; Шуменски университет 
“Епископ Константин Преславски”. В тези седем висши училища се обучават в 
различни области на науката 59502 студенти от 3545 преподаватели. Постигнатите 
резултати от проекта, представени в Демонстрационната зона по качество на 
обучението, базирана в седемте висши училища, доказаха възможността за ефективна 
координирана съвместна работа на голяма мрежа от висши училища в областта на 
качеството на образованието. Мениджърският екип на проекта разработи проект на 
Програма за национално интегриране при изграждане и усъвършенстване на 
университетските системи за управление на качеството на образованието. Седемте 
ректори на висшите училища от мрежата, които са с водеща роля при създаването и 
развитието на университетските системи по качеството, подписаха Декларация, с 
която бяха поети ангажименти за  дейностите в областта на качеството на висшето 
образование. В изпълнение на това през април 2006 година беше инициирано 
провеждането на Първата национална научна конференция с международно участие 
“Качество на висшето образование”. В хода на предварителната организация 
потвърждение като съорганизатори на Конференцията беше получено от: 
Министерство на образованието и науката; Национална агенция за оценяване и 
акредитация;  Съвет на Ректорите на висшите училища в България; Национално 
представителство на студентските съвети; Център за развитие на човешките ресурси. 
Национална агенция “Сократ”; Център за контрол и оценка на качеството на 
образованието при МОН; Съюз на учените в България; Федерация на научно-
техническите съюзи в България; мрежа от седем висши училища: Русенски 
университет “Ангел Кънчев”, Технически университет - София, Технически 
университет - Варна, Технически университет - Габрово, Великотърновски 
университет “Св. Св. Кирил и Методий”, Стопанска академия “Димитър Ценов” - 
Свищов, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”; Софийски 
университет “Св. Климент Охридски”; Югозападен университет “Неофит Рилски” - 
Благоевград; Колеж по телекомуникации и пощи; Медицински университет – Плевен; 
Университет по архитектура, строителство и геодезия. Поканата за Конференцията от 
името на съорганизаторите беше разпространена по Интернет на български и 
английски  езици.  Веднага  след  това  съобщение  за   предстоящото   провеждане   на  
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Конференцията беше направено в сайта на Асоциацията на Европейските 
университети (EUA) www.eua.be  (EUA Newsletter 6/2006). 

Първата национална научна конференция с международно участие 
“Качество на висшето образование” се проведе на 1 и 2 юни 2006 г. в Русенския 
университет “Ангел Кънчев” под патронажа на доц. д-р Даниел Вълчев - Заместник 
министър-председател и Министър на образованието и науката. Конференцията беше 
открита от доц. Марко Тодоров – Ректор на Русенския университет “Ангел Кънчев”. 
Програмно слово произнесе доц. Даниел Вълчев. Участниците в Конференцията бяха 
поздравени от д-р Искра Генева – Заместник областен управител на Русенска област 
и от инж. Валери Андреев– Заместник-кмет на Община Русе.  

В Конференцията бяха регистрирани 175 участници, в т.ч. 7 чуждестранни 
участници. Институционалното представяне беше от: г-жа Елка Добрева – Директор 
на Дирекция “Политика във висшето образование” при Министерството на 
образованието и науката (МОН); проф. дхн Иван Панайотов – Председател на 
Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА); доц. д-р Патриция 
Георгиева – главен секретар на НАОА; г-ца Неда Кристанова – Директор на Център 
за контрол и оценяване на качеството на образованието при МОН; проф. Дамян 
Дамянов – Председател на Съюза на учените в България; проф. Петко Петков – 
представител на Федерацията на научно-техническите съюзи; г-н Петър Денев – 
Главен секретар на Българската стопанска камара; г-н Веселин Тодоров и г-жа Лора 
Карсон – представители на Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР); доц. 
Цветан Давидков – Председател на Общото събрание на Софийския университет 
“Св. Климент Охридски”, други. Чуждестранните участници бяха:  проф. Думитру 
Мирон – държавен секретар по висшето образование и европейската интеграция при 
Румънското министерство на образованието и научните изследвания; проф. Малколм 
Фрейзър – експерт в Асоциацията на европейските университети (EUA), 
Великобритания; проф. Сергей Сидоров и проф. Василий Тараканов – заместник-
ректори на Волгоградския държавен университет, Руска Федерация; Емиел Билиет и 
Ервин Смет – преподаватели от Университет “Карел де Гроте”, Антверпен, Белгия. 

Проведени бяха две пленарни заседания с изнесени 10 пленарни доклада  и 
беше проведена постерна сесия в три панела с общо 26 доклада. На Заключителното 
заседание след обсъждане беше приет Заключителен документ на Първата национална 
научна конференция с международно участие “Качество на висшето образование”.  

Организацията и реализирането на дейностите във връзка с Конференцията 
бяха осъществени под управлението на създадения специално за целта WEB сайт 
http://qedu.ru.acad.bg. След провеждането на Конференцията  сайтът беше частично 
реконструиран, поддържа се в активно състояние, като в него могат да се намерят 
всички документи и материали. 

Основните ангажименти при организацията и финансирането на 
Конференцията бяха поети от Министерството на образованието и науката, Центъра за 
развитие на човешките ресурси и Русенския университет “Ангел Кънчев”. 

 
 
 
                                                 доц. Радослав Кючуков 
                                                 Секретар на Организационния комитет на Конференцията 
                                                           Заместник-ректор на Русенския университет “Ангел Кънчев” 
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ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 
 

П А Т Р О Н А Ж 
 

доц. д-р Даниел Вълчев 
Заместник министър-председател   

Министър на образованието и науката 
 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 
 

Председател: 
д-р Ваня Добрева 
Заместник-министър на образованието и науката 
 

Заместник-председатели: 
проф. дхн Иван Панайотов 
Председател на Националната агенция за оценяване и 
акредитация 
 

проф. д-р Йорданка Кузманова 
Председател на Съвета на ректорите на висшите 
училища 
 

доц. д-р инж. Марко Тодоров 
Ректор на Русенския университет “Ангел Кънчев” 
 

г-жа Елка Добрева 
Директор на Дирекция “Политика във висшето 
образование” при Министерство на образованието и 
науката 
 

Секретар: 
доц. д-р инж. Радослав Кючуков 
Заместник-ректор на Русенския университет 
“Ангел Кънчев” 

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ 
 

Председател: 
доц. д-р инж. Марко Тодоров 
Ректор на Русенския университет “Ангел Кънчев” 
 

Членове: 
доц. д-р Патриция Георгиева 
Главен секретар на Националната агенция за 
оценяване и акредитация 
 

доц. д-р Цветан Давидков 
Председател на Общото събрание на Софийски 
университет “Св. Климент Охридски” 
 

д-р Мими Данева 
Експерт в Министерство на образованието и 
науката 
 

г-ца Неда Кристанова 
Директор на Център за контрол и оценка на 
образованието при МОН 
 

г-н Людмил Ковачев 
Директор на Център за развитие на човешките 
ресурси. Национална агенция “Сократ” 

 

СЕКРЕТАРИАТ 
 

Ръководител: 
доц. д-р инж. Таня Грозева – Главен секретар на Русенския университет “Ангел Кънчев” 
 

Координатор: 
маг. инж. Орлин Петров – Русенски университет “Ангел Кънчев” 

 

 

ИНСТИТУЦИИ - СЪОРГАНИЗАТОРИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 
 

• Министерство на образованието и науката (МОН) 

• Национална агенция за оценяване и акредитация (НАОА) 

• Съвет на Ректорите на висшите училища в България 

• Национално представителство на студентските съвети 

• Център за развитие на човешките ресурси. Национална 

агенция “Сократ” 

• Център за контрол и оценка на качеството на 

образованието при МОН 

• Съюз на учените в България 

• Федерация на научно-техническите съюзи в България 

• Мрежа от седем висши училища, съгласно проект 
“Усъвършенстване на университетските системи за 
управление на качеството на обучението”: Русенски 
университет “Ангел Кънчев”, Технически университет - 
София, Технически университет - Варна, Технически 
университет - Габрово, Великотърновски университет 
“Св. Св. Кирил и Методий”, Стопанска академия 
“Димитър Ценов” - Свищов, Шуменски университет 
“Епископ Константин Преславски” 

• Софийски университет “Св. Климент Охридски” 
• Югозападен университет “Неофит Рилски” - Благоевград  
• Колеж по телекомуникации и пощи 
• Медицински университет - Плевен 
• Университет по архитектура, строителство и геодезия 
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ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 

 
       Поздравление и въведение в проблематиката на Конференцията 
Доц. д-р инж. Марко Тодоров – Ректор на Русенския университет “Ангел Кънчев” 
       Програмно слово  
Доц. д-р Даниел Вълчев – Заместник министър-председател, Министър на образованието и науката 
       Поздравление  
Д-р Искра Генева – Заместник областен управител на Русенска област 
       Поздравление 
Инж. Валери Андреев – Заместник-кмет на Община Русе 

 

ДОКЛАДИ, ИЗНЕСЕНИ НА ПЛЕНАРНАТА СЕСИЯ 
Автори Доклади 

д-р Ваня Добрева 
 

Повишаването на качеството на висшето образование – приоритет 
на националната образователна политика 

проф. Малколм Фрейзър Модели за оценяване на качеството 
доц. д-р Патриция Георгиева Институционална автономия и отговорност за качеството на 

висшето образование 
проф. Думитру Мирон Гаранция за качество в Румънското висше образование – нови 

разработки 
доц. д-р Румен Пранчов 
проф. дтн Христо Христов 

Обхват на Системата за оценяване и поддържане на качеството на 
обучение в Техническия университет – София и някои резултати 
от приложението й 

проф. Сергей Сидоров  Волгоградският държавен университет: по пътя за повишаване 
качеството на подготовката на специалистите 

проф. дмн Дамян Дамянов 
Б. Стоянов 

Качество на висшето образование. Проблеми и възможности 

Веселин Тодоров Измеренията на програма Еразъм в българското висше 
образование 

Лора Карсон 
 

Мобилността по програма “Леонардо да Винчи” и качеството на 
висшето образование 

доц. Цветан Давидков Управление на качеството в Софийския университет 
“Св. Климент Охридски” (концептуална рамка) 

доц. д-р Марко Тодоров 
доц. д-р Радослав Кючуков 

Национална и университетска комуникационна стратегия на 
системите по качество на висшето образование 

 
 ДОКЛАДИ, ПРЕДСТАВЕНИ НА ПОСТЕРНАТА СЕСИЯ 

 
Панел: Университетски системи и добри практики в областта на качеството на 

висшето образование 
Автори Доклади 

доц.д-р Борислава Колчагова  
н.с. Людмила Величкова  
н.с. Деян Пилев  
Марио Дойнов  
Теодора Попкостова 

Състояние на вътрешните системи за оценяване и поддържане 
на качеството на обучението във висшите училища 

Елена Маджирова 
Кирил Кирилов 

Отношение на студентите към внедряването на процедурите по 
качеството 

доц. Георги Баташки 
д-р Божидар Божинов 

Система за управление на качеството на обучението в Стопанска 
академия “Д. А. Ценов” 

доц. Живко Терзиев 
инж. Илия Атанасов 

Система за управление на качеството в Аграрния университет – 
Пловдив  

Никола Бенин Повишаване на качеството в семинарните упражнения по 
литература 
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Таня Грозева 
Татяна Живкова 

Подготовката в елитните средни училища – част от качественото 
висше образование  

Сеня Терзиева 
Димитър Тенчев 
Санчи Ненкова 

Вътрешна система за оценяване и поддържане на качеството на 
обучението и на академичния състав в ХМТУ 

 
Панел:  Теоретико-методологични основи и нормативна уредба на качеството на    

висшето образование 
Автори Доклади 

докторант Цветелин Георгиев Управление на качеството във висшето образование 
доц. Васил Пенчев  
доц. Стоян Маджаров 

Качество на висшето образование:приложение на диагностичния 
подход при усъвършенстване на учебния процес 

гл. ас. Мария Христова Основни характеристики на система за оценяване на 
университетска учебна дисциплина и алгоритъм за избора им 

проф. дтн Христо Христов Едно виждане за обобщени изисквания към   Системите за 
оценяване и поддържане на качеството на обучение 

Галина Илиева 
Минко Сандалски 

Предимства и недостатъци на груповото асинхронно обучение 
по “Електронен бизнес” 

Минко Сандалски  
Галина Илиева 

Изграждане и приложение на online система за вътрешно 
оценяване на качеството на обучението 

д-р инж. Илия Железаров Нормативна база на университетска система за управление на 
качеството 

доц. д-р Евелина Динева 
гл. ас. д-р Мария Алексиева 

Инструментариум за вътрешно оценяване качеството на 
обучението в центъра по хуманитарни науки на Бургаския 
свободен университет 

доц. д-р Михо Михов 
доц. д-р Траян Попкочев 

Практически подходи при разработване на  учебни курсове 

ст.н.с. д-р Вилия Великова Измерения на понятието “качество на висшето образование в 
Република България” 

 
Панел:  Организационни, акредитационни и икономически въпроси на качеството на 

висшето образование 
Автори Доклади 

проф. Василий Тараканов Изграждане на системата за финансов мениджмънт във 
Волгоградския държавен университет 

Емиел Билиет 
Ервин Смет 

Визуализиране на проекти за усъвършенстване: полезно ли е за 
висшето образование?  

Емиел Билиет 
Ервин Смет 

По пътя към акредитация?  

доц. Борислав Ангелов Студентската и преподавателската мобилност – предпоставка за 
повишаване качеството на университетското образование 

Миглена Пенчева Проучване на потребностите на студентската общност от 
Русенския университет “Ангел Кънчев” от въвеждането на 
институцията омбудсман 

маг. инж. Орлин Петров  
доц. д-р инж. Радослав Кючуков 

Ресурсното осигуряване на системите по качеството 

Петър Денев  Българската икономика и предизвикателствата към 
университетското образование 

Лилия Тодорова Процесът TUNING и подготовката на обучението по ерготерапия 
в Русенския университет 

Антоанета Добрева 
Недка Станчева,  
Васко Добрев 

Проблеми при организацията на студентската мобилност за 
машинноинженерни специалности в рамките на програмата 
Сократ/Еразъм 
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З А К Л Ю Ч И Т Е Л Е Н    Д О К У М Е Н Т 
на Първата национална научна конференция с международно 

участие “Качество на висшето образование” 
 

Документът е приет на Заключителното заседание на    
Първата национална научна конференция  с международно участие  

“Качество на висшето образование”, 
 проведена в Русенския университет “Ангел Кънчев” на 01 – 02. 06. 2006 година  

 

I. Р е ш е н и я  на Конференцията 

 
1. Участниците оценяват високо инициативата на Русенски университет 

“Ангел Кънчев” за провеждане на Първата национална научна 

конференция с международно участие “Качество на висшето 

образование”. 

 

2. Участниците приемат като належаща необходимостта от създаване на 

национална система за осигуряване на качеството на висшето 

образование в духа на Болонския процес и привеждането й в 

съответствие с обществените потребности; изискванията на 

националния и европейски пазар на труда; условията и изискванията за 

изграждане на европейското образователно и изследователско 

пространство.  

  

3. През месец юни 2007 година в София да се проведе Втората национална 

конференция “Качество на висшето образование”, която да се 

организира от Съвета на ректорите на висшите училища в България. 
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II. П р е п о р ъ к и  на Конференцията 

 
1. Да се разработи Национална система за осигуряване на качеството на висшето 

образование в духа на Болонския процес, съобразена с обществените потребности, 
с изискванията на националния пазар на труда и изграждането на европейското 
образователно и изследователско пространство. За целта да се извърши следното: 

- разработване на общоуниверситетски стандарти и индикатори по качеството, 
съобразени със Стандартите за осигуряване качеството на обучението в 
Европейското пространство за висше образование на ENQA и с националните 
добри образователни практики, при отчитане спецификата на отделните 
професионални направления; 

- формулиране на основните принципи за изграждане на  
вътрешноуниверситетските системи за оценяване и поддържане на качеството на 
обучението и на академичния състав, включващи и студентското мнение и на 
критерии за оценка на ефективността на системите; 

- разработване на общоуниверситетски документи за установяване на 
терминологично единство на вътрешноуниверситетските системи за оценяване и 
поддържане на качеството на обучението и на академичния състав, включващи и 
студентското мнение при отчитане на спецификата на отделните професионални 
направления; 

- създаване на национална система за външно независимо оценяване на учебната 
документация, на знанията и уменията на студентите; 

- висшите училища чрез обмяна на опит и разпространение на добри практики да 
допринесат за мултиплициране на постигнатия от тях напредък в осигуряването 
на високо качество на висшето образование; 

- разработване на мерки за повишаване активността на студентите и на 
преподавателите и на тяхната мобилност; 

- обвързване финансирането на висшето образование с качеството на обучението; 
- анализ на нормативната уредба и предлагане на промени, които да стимулират 

качеството на висшето образование и да водят до подобряване на ефективността 
на висшите училища. 

 
2. Националната електронна мрежа “Качество на висшето образование” да се 

администрира от висшите училища на ротационен принцип. До края на 2007 г. 
това задължение се възлага на Русенски университет “Ангел Кънчев”. 

 
3. Да се създаде сдружение на висшите училища за осигуряване на високо качество 

на обучението. 
 
4. На Втората национална конференция “Качество на висшето образование” да се 

обсъди проект на Национална квалификационна рамка в системата на висшето 
образование. 
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III.   Институции и организации, до които да се изпратят 
решенията и препоръките на Конференцията  

 
1. Комисия по образование и наука при 40тото Народно събрание. 

2. Министерство на образованието и науката: 

- Дирекция “Политика във висшето образование”; 

- Център за контрол и оценка на качеството на образованието. 

3. Министерство на труда и социалната политика. 

4. Национална агенция за оценяване и акредитация (НАОА).   

5. Съвет на ректорите на висшите училища в България. 

6. Национално представителство на студентските  съвети. 

7. Организации на бизнеса: 

- Българска стопанска камара;  

- Конфедерация на работодателите и индустриалците в България 

(Българска международна стопанска асоциация (БИБА) и Съюз на 

работодателите в България); 

- Съюз за стопанска инициатива;  

- Българска търговско-промишлена палата, отраслови камари и  други. 

8. Творчески съюзи:     

- Съюз на учените в България; 

- Федерация на научно-техническите съюзи в България и други. 

9. Други национални институции и организации. 

10. Международни организации и европейски институции за висше 

образование. 

 
 
                                                                                         ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ 
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ФОТОДОКУМЕНТИ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА 

 
 

 
 

Официален плакат на конференцията 

 

Русенски университет “Ангел Кънчев” 
 
 

 

Среща на ръководството на Русенския университет 
“Ангел Кънчев” с официалните и чуждестранните 

гости на Конференцията  

 

Среща на ръководството на Русенския университет 
“Ангел Кънчев” с официалните и чуждестранните 

гости на Конференцията  
 

 
 

проф. Сергей Сидоров и проф. Василий Тараканов 
Заместник-ректори на Волгоградския държавен 

университет 

 
 

проф. дмн Дамян Дамянов  
Председател на Съюза на учените в България  

г-ца Неда Кристанова 
Директор на Центъра за контрол и оценка на 

качеството на образованието при МОН  



 
 КАЧЕСТВО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ‘ 2006 

 13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Пресконференция, дадена от Организационния 
комитет на Конференцията 

 

Пресконференция, дадена от Организационния 
комитет на Конференцията 

  

 

Пресконференция, дадена от Организационния 
комитет на Конференцията 

 

Пресконференция, дадена от Организационния 
комитет на Конференцията  

 
 

 

Откриване на Конференцията 
Делови президиум 

 
 

Откриване на конференцията  
Доц. д-р инж. Марко Тодоров 

 Ректор на  Русенския университет “Ангел Кънчев” 
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Откриване на Конференцията  
 
 
 
 
 

 

Доц. д-р Даниел Вълчев   
Заместник министър-председател 

Министър на образованието и науката 
 
 
 

 

Д-р Искра Генева –  
Заместник-областен управител на  

Русенска област  
 
 
 

 
 

Инж. Валери Андреев  
Заместник-кмет на Община Русе  

 

Ервин Смет (вляво) и Емиел Билиет  
Университет “Карел де Гроте”, Антверпен, Белгия  

 
 

Откриване на първото пленарно заседание на 
Конференцията  
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Г-жа Елка Добрева  
Директор на Дирекция  

“Политика във висшето образование” 
Министерство на образованието и науката 

 
 

 

Проф. Малколм Фрейзър –  
 Асоциация на Европейските университети (EUA) 

 
 

 

Доц. д-р Патриция Георгиева –  
Главен секретар на Националната агенция за 

оценяване и акредитация (НАОА) 
 
 

 

Проф.  Думитру Мирон  
Държавен секретар по висшето образование и 
европейската интеграция при Румънското 
министерство на образованието и научните 

изследвания 
 

 

Проф. дтн Христо Христов  
Технически университет – София 

 
 

 
 

Доц. д-р Санчи Ненкова 
Заместник-ректор на Химикотехнологичен и 

металургичен университет  
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Постерна сесия на конференцията  
 

Второ пленарно заседание на конференцията 
 
 
 
 
 

 

Проф. Сергей Сидоров   
Заместник-ректор на Волгоградския държавен 

университет, Руска федерация 
 
 
 

 

Проф. дмн Дамян Дамянов  
Председател на Съюза на учените в България 

 
 

 

Г-н Веселин Тодоров  
Център за развитие на човешките ресурси 

 
 

 
 

г-жа Лора Кларксон  
Център за развитие на човешките ресурси 
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Доц. д-р инж. Радослав Кючуков 
Заместник-ректор на  

Русенския университет “Ангел Кънчев”  

 
 

Доц. д-р Цветан Давидков  
 Председател на Общото събрание на Софийския 

университет “Св. Климент Охридски” 
 
 
 

 
 

Разисквания по време на  
второто пленарно заседание 

 
 
 

 

Проф. дхн Иван Панайотов  
Председател на Националната агенция за 

оценяване и акредитация 
 
 
 

 
 

Поздравление към участниците в конференцията  
 Доц. д-р инж. Марко Тодоров   

Ректор на Русенския университет “Ангел Кънчев” 
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