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КОНЦЕПЦИЯ  

за работа в мандатния период (2019 - 2023 г.) 

на проф. д-р Валентин Гоев 
 

I. Цел  

Утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес 

университетите в България и Югоизточна Европа.  

 

II. Основни принципи на работа на ректорското ръководство 

В своята работа ректорското ръководство ще прилага системно и 

последователно следните основни принципи: 

1. Екипност 

2. Приемственост 

3. Откритост и прозрачност  

4. Консенсус при вземането на решения по важни въпроси относно 

дейността на Университета 

5. Отворени врати за всички преподаватели, студенти и служители. 

 

III. Основни направления на работа  

 

А. Човешкият капитал на УНСС 

 

1. Академичен състав 

• Запазване на съществуващата система за академично израстване 

като комплекс от количествени и качествени изисквания за 

заемане на академични длъжности в УНСС. 

• Системно прилагане и при необходимост усъвършенстване на 

новата система за атестиране на преподавателите в УНСС. 
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• Стимулиране на политика за ускорено израстване от 

академичната длъжност „доцент“ към академичната длъжност 

„професор“. Основният мотив е установеното понижение на 

относителния дял на професорите в УНСС от 20% през 2012 г. на 

15% в края на 2019 г. Тази политика предполага и по-бързо 

израстване от академичната длъжност „главен асистент“ към 

академичната длъжност „доцент“ с цел запазване на утвърденото 

от АС съотношение между академичните длъжности в УНСС. 

• Стимулиране на политика за по-пълноценно използване на 

изследователския опит и потенциала на хабилитираните лица, на 

които им предстои пенсиониране. Тя може да се реализира чрез 

по-активното им включване в дейността на 

научноизследователските центрове към съответните катедри. 

 

2. Студенти и докторанти 

Наложително е през предстоящия мандат да се осигури устойчива 

подкрепа за политика, насочена към активизиране на участието на 

студентите и докторантите в образователния процес. Тя може да се 

реализира чрез следните основни инструменти: 

• Системно обновяване на учебните програми, което да отчита 

съвременните форми за информационен обмен и все по-широкото 

дигитализиране на университетското обучение. 

• Иницииране на целенасочена Програма за внедряване на 

съвременни форми за учебна работа чрез въвеждане на 

интерактивни методи за обучение и използване на компютърни 

технологии, виртуални класни стаи и други форми, 

съответстващи на очакванията на младите хора за обучение чрез 

съвременни комуникации. 
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• По-пълно използване на възможностите на системата „Мудъл“ за 

дистанционно обучение и представяне на цялото учебно 

съдържание в нея. 

• Създаване на нови магистърски програми с оглед потребностите 

на пазара на труда. 

• Развиване на съществуващите и създаване на нови дуални 

програми за студенти и докторанти с чуждестранни 

университети, които ще издигнат международния имидж на 

УНСС. 

• Включване на УНСС в европейска университетска мрежа със 

сродни университети, което ще повиши мобилността на 

студентите и докторантите и ще доведе до получаване на обща 

диплома в мрежата. 

• Стимулиране на политика за повишаване на практическата 

насоченост на обучението (но не за сметка на академизма) чрез 

привличане на утвърдени експерти от практиката в екипи с 

университетски преподаватели, разширяване на майсторските 

класове, срещи с успешно реализирани възпитаници на УНСС и 

др. 

• Натрупаният опит в организирането на студентски практики е 

отлична основа за доизграждане на ефективна Система за 

студентски стажове и практики на УНСС, която да осигурява 

възможности за студентите да осъществяват практическо 

обучение в мрежа от работодатели, асоциирани към 

Университета. 

• Осигуряване на устойчива подкрепа за активизиране на 

дейностите по създаване на учебни студентски компании към 

УНСС чрез активното включване на студентите в тяхната 
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дейност и в пряка връзка с обучението по определени учебни 

дисциплини. 

• Активизиране на включването и участието на студенти и 

докторанти в програмата „Еразъм+“ с цел пълно реализиране на 

определения ни капацитет. 

 

3. Административен персонал 

• Системно осигуряване на средства за провеждане на регулярни 

курсове за повишаване на квалификацията – професионални, 

езикови, по информационни технологии и др. 

• Предоставяне на възможности за по-активно участие в 

международен обмен и мобилности за административни 

служители по програмата „Еразъм+“. 

• Изграждане на система за регулярно увеличаване на заплатите на 

служителите в УНСС, съобразно нарастването на минималната 

работна заплата, при запазване на съотношенията между 

различните категории длъжности. 

 

Б. Научноизследователска дейност 

• Повишаване на материалните стимули за членовете на 

академичния състав, които са международно разпознати автори, с 

публикации на разработки, индексирани в Scopus и/или Web of 

Science.  

• Активизиране на информационната кампания и други мерки по 

стимулиране на по-висока цитируемост на публикациите на 

автори от УНСС. 
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• Успешно финализиране на процеса по включване на списание 

“Economic Alternatives” в световните индексиращи системи Web 

of Science (Emerging Sources) и/или Scopus. 

• По-активна комуникация с МОН за отстояване на правото на 

УНСС да получава по-висока субсидия за наука при постигнати 

по-добри резултати от научната дейност (съгласно Наредбата за 

условията и реда за оценката, планирането, разпределението и 

разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране 

на присъщата на държавните висши училища научна или 

художественотворческа дейност). 

• Стимулиране на научните колективи, изпълняващи 

изследователски проекти в УНСС, за включване на повече 

студенти и докторанти в научноизследователската дейност на 

университета. 

• Разширяване на университетската финансова подкрепа за 

участието на академичния състав в национални и международни 

научни форуми. 

• Иницииране на дългосрочна  Програма за активизиране на НИД в 

УНСС. Тя ще обхваща стимулиращи мерки за подпомагане на 

дейността на научноизследователските центрове на УНСС с 

оглед тяхното активизиране за подготовка на проектни 

предложения, кандидатстване и изпълнение на университетски, 

национални и международни проекти. Програмата ще се 

фокусира и върху финансовото подпомагане на включването на 

партньори от УНСС в консорциуми, кандидатстващи по новата 

рамкова програма на ЕС. 

• Иницииране на стратегическа Програма за подпомагане на 

колективи от УНСС за включване и интегриране в европейски и 
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международни научни мрежи с цел дългосрочно развитие на 

изследователската дейност в УНСС и утвърждаването му като 

един от изследователските университети в България. 

• Развитие на научно-приложната дейност, свързана с Центъра за 

компетентност, насочена към дигитализация на икономиката с 

използване на големи данни и обхващаща дейности на държавата 

и частния бизнес. 

 

В. Политика по привличане на кандидат-студенти 

• Политиката през предстоящия мандат следва да е насочена към 

активна дейност за промотиране на УНСС като предпочитано 

място за обучение по желаната професия. 

• Осигуряване на ресурси за активни рекламни кампании чрез 

съвременни средства за комуникация в интернет среда като 

основен източник за информиране на младите хора в България и 

по света за възможностите за обучение в УНСС и неговите 

предимства. 

• Поставяне на акцент върху всички значими за държавата и 

бизнеса професии, които се придобиват чрез обучение в УНСС.  

• Създаване на информационно портфолио на възпитаници на 

УНСС, успешно реализирани в различни професии и 

практически области в държавата и бизнеса като убедителни 

примери за кандидат-бакалаврите и кандидат-магистрите. 

• Активизиране на информационните събития в средните училища 

и включването на студенти в тях за осигуряване на пряк контакт 

на завършващите ученици с млади хора от тяхното поколение, 

които да споделят опита си като студенти в УНСС. 
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• Използване в още по-голяма степен на възможностите на 

Асоциацията на икономическите училища в България за 

привличане на кандидат-студенти. 

 

Г. Финанси 

• Повишаване на държавната субсидия чрез подобряване на 

показателите по критерия „качество на обучението“ в условия на 

неблагоприятно развитие по критерия „брой обучавани 

студенти“.  

• Дефиниране на средносрочни мерки за подобряване на 

показателите на УНСС в Рейтинговата система на висшите 

училища в Р България - например повишаване на 

публикационната активност на преподавателите в издания, 

индексирани в световните научни бази, както и цитиранията в 

тях. Това ще рефлектира пряко върху критерия „качество на 

обучението“, респективно върху увеличаване на размера на 

държавната субсидия.  

• Използване на резервите, които УНСС има,  за активизиране на 

кандидатстудентската кампания с фокус върху разширяването на 

приема на бакалаври и магистри срещу заплащане. Специален 

акцент да се постави върху популяризирането на УНСС в 

международното образователно пространство с оглед привличане 

на чуждестранни студенти в англоезичните програми за обучение 

в УНСС. 

• Подпомагане и активизиране на международната дейност на 

научните колективи с опит в европейското и международното 

образователно и изследователско пространство. На тази основа 

може да се очаква нарастване на привлечения финансов ресурс 
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чрез международни проекти, допринасящи за финансовата 

стабилност на университета. 

 

Устойчивото повишаване на финансовия ресурс от горе-

посочените и други източници ще се използва целево за повишаване 

на възнагражденията на преподавателите и служителите в 

университета. Поемам конкретен ангажимент – до края на 

предстоящия мандат възнагражденията в УНСС да нараснат с не по-

малко от 25%. 

 


