
Университетите
се обединяват за
по-добри студенти

Зам.-председателят на КРИБ Николай Вълканов, министърът на образованието Красимир Вълчев, издателят на “24 часа” Венелина Гочева и Георги Стойчев от “Отворено
общество” (от ляво на дясно) преди началото на дискусията за бъдещето на висшето образование. СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

Бъдещето на висшето образование е в
мрежите от университети, които се обе-
диняват доброволно, за да създават нау-

ка и да предоставят заедно по-качествено
образование на студентите си.
Тази картина на висшето образование в

България описаха министърът Красимир
Вълчев, представителитенабизнесаиректо-
ритенанай-добрите университетив страната
на дискусия, организирана от “Клуб “24 ча-
са”.Нанеябеобсъденоразвитиетонависши-
те училища до 2030 г. според приетата Стра-
тегия за развитие на висшето образование.

Няма да има административно
сливане на университети
Ноте трябва да създават собственимрежи,

за да правят наука, съвместни програми за
обучение на студентите, ще им помогне и за
по-добро взаимодействие с бизнеса, разясни
министър Красимир Вълчев.
“Там, където бизнесът се обедини с висши-

те училища, нещата се случват. Не трябва да
консолидираме административно висшите
училища, това ще чуете по време на кампа-
нията - да имаме 5 университета, не това не е
най-важното, обясни ощеВълчев. Качество-
то сепостига с университетскимрежи”, доба-
ви той.
Много от висшите учебни заведения вече

изграждат свои мрежи и съвместни учебни
програми, стана ясно от изказванията на рек-
торите по време на дебата.
“Доброволното окрупняване е бъдещето и

по този начин ще се вдигне качеството на
обучението, а това от своя страна ще доведе
до повече кандидат-студенти и по-качестве-
ни студенти. Във Франция, където веднъж
вечееималоокрупняваненауниверситетите,
в момента те

се обединяват отново,
за да догонят нивото
на американските”,

разясниректорътнаСофийскияуниверситет
проф. Анастас Герджиков.
Пример за добро сътрудничество между

университетите пък даде ректорът на Уни-
верситета по архитектура, строителство и
градоустройство проф. Иван Марков. С по-
мощтанаСУвУАСГвече сепредлагаобуче-
ние по пречистване на отпадни води и архео-
логически разкопки при строителство. При-
мер за общата работа са петте пловдивски
университета, които вече сключиха Мемо-
рандум за сътрудничство, за да могат съвме-
стно да развиват обучението и науката.

� Всичко за бъдещето на висшето
образование на 18-а и 19-а стр.

Поне 135%
от средната
заплата трябва
да получава
преподавател
в университет

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ, министър
на образованието и науката

Обучението
вече е
качествено,
категорични
са ректорите

Проф. АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ, ректор
на СУ и шеф на Съвета на ректорите

Студентите
са по-малко,
но с по-добри
знания и
реализация

ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ, ръководител на
консорциума, който изготвя рейтинга
на висшите училища в България

Бизнесът все
по-доволен от
кадрите, които
получава

НИКОЛАЙ ВЪЛКАНОВ,
зам.-председател на

Конфедерацията на работодателите
и индустриалците в България
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Приказките, че лесно се ста-
ва студент и това сваля каче-
ството на образованието в
университетите, вече не са
верни. В това бяха категорич-
ни ректорите на висши учили-
ща, които участваха в диску-
сиятасобразователнияминис-
тър Красимир Вълчев.
Приемът във висшите учеб-

ни заведения бе намален, а то-
ва доведе до повече кандидати
за едно място и съответно до
по-добри студенти в универси-
тетите, категорични бяха те.
“В последните години с об-

щи усилия направихме рефор-
ма, която има значение. Тя се
подценява, а хората продъл-
жаватдаповтарятнеща,които
бяха факт преди 5-6 г., но не и
сега.Например това, че се ста-
ва лесно студент, имамемного
студенти и лесно се завършва.
Итритенещанесаверни.Вече
имаме баланс между броя на
кандидат-студентите и места-
тазаприем,атоваеипричина-
та качеството да се повиша-
ва”, заявиректорътнаСофий-
ския университет “Св. Кли-
мент Охридски” ишеф на Съ-
вета на ректорите проф.
Анастас Герджиков.

Ректорите единни:
Обединението на
университетите е
необходимо, без

да пречи на
индивидуалността

донесе качество
и престиж на

българската наука
Промяната във финанси-

рането на висшите училища
също довела до повишаване
на качеството на обучение-
то.
“Министър Вълчев ре-

формира системата, така че
да сефинансира и качество, а
не само броят на местата.
Всичко това стана с по-

мощта на моите колеги рек-
тори, благодаря им. Обикно-
вено те отнасят упреците, че
са консервативни хора, кои-

то пречат на реформата във
висшето образование, но
именно те понесоха тежест-
та на реформата”, каза
проф. Герджиков. “През по-
следните 25 г. се видя, че ад-
министративно обединение

на университетите няма да
има, но

може да има
доброволно
обединение”,

добави той.

Мерките в стратегията за
развитие на висшето образо-
вание са болезнени, но полез-
ни, коментира и ректорът на
Университетазанационалнои
световно стопанство проф.
Димитър Димитров.
“Има промяна, която се усе-

ща през последните години и
най-вечепоотношениенаико-
номическите специалности и
тези, свързани с администра-
ция и управление. Ние се ста-
раем да се справяме

не чрез закриване на
специалности, а чрез
преструктуриране,

нови магистърски програми,
участие в национални и меж-
дународни научноизследова-
телски проекти. Бе увеличе-
на и субсидията, която от 10
г. не беше пипана, за напра-
вление “Икономика”.
От бюджетна гледна точка

засега се справяме, въпреки
че приемът в държавна по-
ръчка бе намален с около
40% миналата година, но
както министър Вълчев и
проф. Герджиков отбеляза-
ха, ректорите и колегията
приемат тези болезнени
мерки, защото те са част от
реформата, която трябва да
се осъществи, и затова в ре-
зултат и на доброто взаимо-
действие бяха увеличени и
заплатите, предложени нови
бакалавърски и магистър-
ски програми. Гледаме с оп-
тимизъм за бъдещето”, зая-
ви Димитров.
“Университетите, като че

ли дълго време поставени в
тези условия за конкуренция
при приема на студентите, не
осъзнавахме необходимост-
та да намерим допирните
точки, докато се състезава-
ме по различни образовател-
ни програми, които да при-
влекат повече студенти, и по
този начин

създадохме на места
нетипични структури

за отделни университети. За
щастие, представлявам мал-
ко висше училище, което е
запазило своя профил и с то-
ва пренастройване на систе-
мата в момента. През мина-
лата година видяхме, че ние
получихме не само по-голям
брой кандидати и по-голям
брой приети студенти, но и
такива с много по-големи на-
чални знания и компетент-
ност, които влязоха в нашия
университет”, каза пък рек-
торката на Химикотехноло-
гичния и металургичен уни-
верситет проф.СеняТерзие-
ва.

Болезнената реформа

Зам.-
председа-
телят на
КРИБ

проф. Ни-
колай Въл-

канов,
министър
Красимир
Вълчев и
издателят
на “24 ча-
са” Вене-

лина
Гочева об-

съждат
мненията
на ректо-

рите и биз-
неса.

трансформации,
както и намаляването на някои
бакалавърски степени за смет-
ка на по-задълбочени маги-
стратури. Професиите на бъде-
щето ще изискват от висшето
образование да дава знания в
техническите програми и да
има хуманитарни умения, пи-
ше в стратегията. Заложените
промени стимулират по-голяма
свързаност, консолидация и
обединяване на ресурси. Уни-
верситетите се насърчават да
завишат изискванията за уче-
не и да провеждат целенасо-
чени политики към младите
преподаватели.

Обвързване на
приема с пазара
на труда е една
от основните цели,

обясни Вълчев.
Професиите се променят, а

днешните деца ще трябва да
имат много по-комплексни зна-
ния, които залагаме в бакала-
върските програми, описа насо-
ките за развитие на университе-
тите министърът.
“Трябва да се помогне фи-

нансово процесът на електро-
низацията във висшите учили-
ща”, добави Вълчев. Той даде
за пример платформата за би-
блиотека, където ще има без-
платни уроци и материали.
Друг важен фактор е процесът
за обновяване на материална-
та база и финансиране на кам-
пуси. Вече финансирахме та-
къв в “Студентски град”, който
ще бъде с ограда, зелени алеи
и подземен паркинг, той ще
включва първи - четвърти
блок. Много ми се иска той да
е модел и да насърчи остана-
лите”, каза още Вълчев.
(24 часа)

Заплатата на преподавателите
трябва да е 135%
от средната за страната
� Професиите се променят, а днешните деца ще
трябва да имат много по-комплексни знания
� Финансирахме изграждането на първия кампус
- от 1-и до 4-и блок, в “Студентски град”. Ще има ограда,
зеленина и подземен гараж, обясни Красимир Вълчев
Ключът към по-добро обра-

зование в университетите са
преподавателите.
Това заяви пред ректорите

и бизнеса министърът на
образованието и науката Кра-
симир Вълчев на дебата “Най-
добрите университети - до
бизнеса”, организиран от “24
часа”.
Както е редно заплатата на

учителя да е поне 125% от
средната за страната, така за
университетските преподава-
тели нейният размер трябва
да е 135-145% спрямо разме-
ра на средната. Така най-ка-
чествените студенти от всяко
направление ще бъдат при-
вличани да продължават ка-
риерата си като университет-
ски преподаватели, обясни
Вълчев.

“Най-добрите трябва
да преподават,

за да предават знанията си на
следващите и да имаме каче-
стено обучение в университе-
тите”, каза още министърът на
образованието.
Именно увеличаването на

преподавателските заплати е
една от важните стъпки, пред-
видени в Стратегията за вис-

шето образование.
Като добро постижение в по-

сока запазване на най-добрите
преподаватели Вълчев посочи
определянето на минимална
заплата за асистентите. От на-
чалото на 2021 г. стартовата
заплата за асистент в универ-
ситет е най-малко 1300 лв.,
след като влязоха в сила про-
мени в Закона за висшето
образование. До края на 2020
г. заплатите на асистентите бя-
ха едни от най-ниските в стра-
ната и често пъти трудно сти-
гаха и 800 лв., което накара
най-перспективните студенти и
млади преподаватели да по-
търсят кариера в частния биз-
нес.
“Благодаря на ректорите, с

които направихме много про-
мени, дори такива, които не
бяха популярни, но всички вие
участвахте в тях. Стратегията
за висшето образование за
2021-2030 г. съдържа мерки,
които бяха необходими, неиз-
бежни. През последните годи-
ни чувахме критики, че студен-
тите са ни много, че висшето
образование не е свързано с
бизнеса, но това можеше да
се каже преди 5 г. Днес нау-
чната дейност е много по-висо-

ка, чуждестранните студенти
се увеличиха и увеличихме
студентите в аграрните и педа-
гогическите специалности”, ка-
за още министър Красимир
Вълчев.
Приоритетни теми стават

какво и как учат студентите,
свързаността на българските
висши училища, научната дей-
ност, интернационализацията
на образованието, очакваните

още по-мащабни
дигитални

Министърът
на образо-
ванието
Красимир
Вълчев по-
здравява
автора на
рейтинга на
университе-
тите Георги
Стойчев
преди нача-
лото на ди-
скусията.



Георги Стойчев, ръководител на екипа,
който подготвя рейтинговата система:
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Бизнесът все
по-доволен
от кадрите, които
излизат от
университета
От университетските банки към

бизнеса тръгват все по-подготвени
млади специалисти и това е резултат
от направените в последните 4 г.
промени. Това е категоричното мне-
ние на работодателите, участници в
дискусията “Най-добрите университе-
ти - до бизнеса”, организирана от “24
часа”.
“В последните няколко години се

направиха много важни крачки към
промяна на важни пунктове на обра-
зованието. Такава е и стратегията, и
мястото на бизнеса в тези промени.
Имаме голям опит в работата си с
университетите, а

мястото на бизнеса
е не да дава акъл, а
да осигурява практика
за младите хора
и финансиране
на нова техника

и за подобряване на материалната
база”, обясни проф. Николай Въл-
канов, зам.-председател на Конфе-
дерацията на работодателите и ин-
дустриалците в България и пред-
седател на съвета на директорите
на “Минстрой Холдинг”.
Една от най-важните промени във

висшето образование е, че се даде
възможност представители на бизне-
са да участват в преподаването и да
помагат за по-доброто обучение на
студентите, разясни той.
“Образованието в България е на

нужното високо ниво, при нас идват
много добре подготвени специали-
сти, а ние трябва да осигурим подхо-
дящи условия за тяхната работа и
развитието им. Винаги приканвам ко-
легите да подкрепим финансово
образованието, за да имаме подго-
твени кадри. Много е важно бизне-
сът да отделя стипендии за отличен
успех”, категоричен бе Николай Въл-
канов. “Забелязваме промяна в подго-
товката на младите кадри, които идват
при нас. Но това, което искаме да ви-
дим в бъдеще, е при добрата профе-
сионална подготовка - те да бъдат по-
гъвкави в мисленето и да имат нагла-
са да работят в по-дигитална и между-
народна среда”, коментира ефектите
от промените във висшето образование Милена Караилиева,
директор “Човешки ресурси” на “Кауфланд”.
“Новата стратегия ми направи изключително силно впечат-

ление. Тя ме зарежда с нов импулс за работа в следващите
години. Този хоризонт за развитие до 2030 г., разграничаване-
то на дейностите по създаването на наука и преподаването на
наука е мое разбиране от много години и благодаря на минис-
търа за тази стратегия, защото не всички висши училища, кои-
то работят със студенти и произвеждат кадри, правят и наука.
Науката е малко по-различно нещо от това да преподаваме, а
тази възможност се дава със стратегията. Веднага след влиза-
нето в сила на стратегията вече са открити над 10 научни ин-
ститута, както и създаването на напълно автономни научи зве-
на, ние вече участваме в създаването на една друга реалност
и пространство, които позволяват фундаментални приложни
изследвания и приоритети за регионите и държавата в област-
та на науката.

Институтите могат да обединят
изследователска дейност на
няколко висши училища в
интердисциплинарни изследвания,

да работят по изследвания на национални и международни
научни програми. Много години вече, особено в региона на
Балканите, сме се старали да постигнем това. Предизвика-
телствата, пред които ни постави COVID-19, климатичните
промени, промяната на обществото, което изисква повече
наука, извади науката на дневен план и ако сега говорим за
повече наука в медицината, то важи за всички сектори на
стопанството”, бе коментарът пък на проф. Николай Михай-
лов, председател на Надзорния съвет на “Трейс”.
“Не помним да е имало толкова успешен мандат на минис-

тър на образованието, пък и не само на министър на образо-
ванието. Това е рядко съчетание на мъдрост, на такт и на
знания за материята, с които министър Вълчев умело пре-
веждаше кораба на образованието през тези бурни води, в
които се намираме. Респект. Пандемията създаде много до-
бри възможности за правене на наука, защото наука се пра-
ви в самота, изолация и тишина и всички научни работници
трябва да се фокусират в тази посока”, похвали свършеното
в последните 4 години пък Радомир Чолаков, изпълните-
лен директор на “Каолин”. (24 часа)

НИКОЛАЙ ВЪЛКАНОВ

МИЛЕНА КАРАИЛИЕВА

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ

РАДОМИР ЧОЛАКОВ

Проф. Анастас Герджиков и още 20 ректори на университети се включиха в дискусията онлайн за-
ради противоепидемичните мерки. СНИМКИ: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

“В стратегията видяхме въз-
можностите за обединение на
научниколективи,наразрабо-
тване на образователни
проекти. Ние

успяхме да си
партнираме на
проектно ниво със
7 университета,

което е доста добро ниво за
висше училище, което има те-
сен профил. В последните ме-
сеци нашият университет успя
да бъде забелязан и с това, че
действащи учени попаднаха в
първите 2000 на международ-
на класация. Някои от нашите
колеги са в листата на разпоз-
наваемиучениинаБАН.Това,
което трябва да направим, е и
споделени ресурси - от много
години се говори за налична
апаратура, налична изследо-
вателска инфраструктура,
която неможе да бъде използ-
вана максимално ефективно
по ред причини. Една от тях е,
че няма как да има толкова
добре подготвени хора със съ-
ответното ниво на заплащане.
Убедена съм, че ще отворим
нови хоризонти и създаването
на различни колективи, а това
вече е факт”, добави тя.
Успешни примери за съ-

трудничество със СУ при раз-
работванетонановипрограми
представи пък ректорът на
УАСГ проф. Иван Марков.
“Административното обе-

динение на висшите училища
едвалищедоведедонещоосо-

бено, ако ние не сме добре в
другите посоки. Това, чеще се
съберат много материали на
едно място, не значи, че ще се
получи по-добър материал.
Всеки материал трябва да се
управлява правилно, обосно-
вано и аргументирано. УАСГ
през годините успя да запази
своята уникалност, не си по-
зволихменовипрограми, не си
позволихме лов на нови сту-
денти, защото това щеше да
доведе до особени затрудне-
ния. Работим с бизнеса, благо-
даря и на проф. Вълканов, с
техния отрасъл имаме доста
добри взаимоотношения. Със
СУ в момента разработваме
по ОП “Наука за образование
за интелигентен растеж”-
кръгова икономика и чисти
води с Биологическия факул-
тет.СИсторическияфакултет
историческото, археологиче-
ското, архитектурното на-
следство, скоро сключихме и
едно обединение сУНССира-
ботодатели да се включим в
изследванията по Зелената
сделка, работим и с едно от
военните училища за създава-
не на конструктори за военни
съоръжения.

Вземаме идеи и
изисквания от
строителния и
проектантския
бизнес,

като ги съобразяваме с това,
което предстои”, разказа
проф. Марков.

“Възхитенсъмоттемповете
и на работата и в учебния про-
цес, реализираниипостигнати
в трудните времена на панде-
мията”, цитира писмо от сту-
дент,завършилвШвеция,рек-
торката на Академията за му-
зикално, танцово и изобрази-
телно изкуство в Пловдив
проф.ТониЩекерджиева-Но-
вак.
“Няма как преподавателите

да бъдат заменени, ние се опи-
тваме да отговорим на изиск-
ванията на новото време и да

създаваме хибридни
специалности
Съвсем скоро ще имаме

един учител за изобразително
изкуство, музика и танци, кой-
то в никакъв случай няма да е
сурогат, а ще бъде на много
високониво.Петтевисшиучи-
лища в Пловдив сключихме
меморандуми си сътрудничим
по всякакъв начин.
Обединението на универси-

тетите е необходимо, а това
няма да попречи на индиви-
дуалността на всеки един от
нас. Трябва да се обединяваме
с конкуренцията, ако искаме
да тласнем напред науката и
България”, добави тя.
За създаването на професия

експерт по национална сигур-
ност, като тези хора да се гри-
жат за киберсигурността и ан-
титерористичните мерки на
ведомствата, настоя пък на-
чалникът на Военната акаде-
мия генерал-майор Груди Ан-
гелов. (24 часа)

Рейтинговата
система за висше-
то образование
съществува вече
10 г. и се превър-
на в инструмент
за прозрачност
във висшето обра-
зование.
От една страна,

това позволява да
се рационализира
изборът на канди-
дат-судентите. От друга - да се формират по-
литики на база данни и доказателства. И ми-
нистър Вълчев, и проф. Герджиков споменаха
няколко важни и положителни тенденции в
развитието на българското висше образова-
ние в последните 5 г. Рейтинговата система
със своите индикатори регистрира тези поло-
жителни тенденции.
Висшето образование в България се свива,

намалява броят на студентите и на завърши-
лите, но подобрява структурата си, която е
по-близо до пазара на труда, подобряват се
качеството и шансът за реализация на завър-
шилите.
В момента има по-малък брой студенти, но

това намаление не е тривиално. Спадът е с
близо 1/5 за последните 7 г., или 40 хил. сту-
денти по-малко. Добрата новина е, че този

по-малък брой студенти е разпределен по-ра-
ционално по професионални направления
спрямо кадрите, от които пазарът на труда
има нужда. Тази позитивна тенденция на ра-
ционализация в структурата на висшето обра-
зование не е самотна, а върви в пакет с още
две важни тенденции - подобряване на нау-
чната дейност, удвояване на броя на научни-
те публикации, които са международно раз-
познаваеми.
Второ - в последните 7 г. се удвои делът на

чуждестранните студенти. В момента 8% от
студентите в България са чужденци и по този
показател достигаме средните нива в ЕС, ка-
то сме сравними с държави като Финландия и
Швеция. Има позитивни тенденции в българ-
ското висше образование, не са решени всички
проблеми, но посоката е правилна.(24 часа)

Студентите са
по-малко с 40 хил.
за 7 години, но с
по-добри знания и реализация
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21 академични
оскара за 2020 г.

За пети път
университетите

отличници
получиха
призове.
За първи
път това
се случи
онлайн

За пети пореден път се съ-
стоя церемонията, станала
известна като “Академични-
те оскари”. На нея универси-
тетите отличници в рейтинга
на висшите училища получа-

ват призове. Тази година це-
ремонията премина с онлайн
връзка, но се превърна в го-
ляма дигитална срещанарек-
тори и бизнес.
Церемонията се състоя

след дебата за промяна на
висшето образование.
Ректорите на 21 отличени

университета “получаваха”
специалните табели виртуал-
но, но ще ги получат и реал-

но.
На церемонията имаше

усещане заобщност, коятое с
воля и енергия за промяна на
висшето образование в пози-
тивна посока.

Проф. Герджиков: Горд съм
за нас и останалите университети
Министър Красимир

Вълчев “връчи” виртуално
отличието на проф. Ана-
стас Герджиков, ректор
на Софийския универси-
тет, който е първи в 23
професионални напра-
вления на рейтинговата

класация.
Горд съм, че се справя-

ме добре, горд съм и с
останалите български уни-
верситети, които се справят
по този чудесен начин, ка-
за проф. Герджиков. - Това
са големи постижения за

университетите в години на
затруднения.

Министър Красимир
Вълчев обяви отличието и
на Медицински универси-
тет - Пловдив, прие го
ректорът проф. Мариана
Мурджева.

КРАСИМИР
ВЪЛЧЕВ

Проф. АНАСТАС
ГЕРДЖИКОВ

Проф. МАРИАНА
МУРДЖЕВА

Милена Караилиева, дирек-
тор “Човешки ресурси” на
“Кауфланд”, отличи УНСС.
Университетът получи специа-
лен приз за най-престижно
висше училище в най-масово-
то професионално направле-
ние - “Икономика”, според ра-
ботодатели и преподаватели
във висшите училища. Ректо-
рът проф. Димитър Димитров
каза: Това е голямо призна-
ние, защото е на базата на
много обективни показатели

“Кауфланд”: Рейтинговата система
създава най-добро качество
между работодателите и на
рейтинговата система.
“Адмирирам рейтинговата

система, тя създава здрава
конкуренция и най-доброто
качество. УНСС винаги е бил
верен партньор на “Кауфланд”
с отличното качество на ек-
спертите, които отглежда. То-
ва са хора, които след това на
ръководни позиции или на ек-

спертни, правят кариера в на-
шата фирма. Вляят на работе-
щите, влияят и на над 1 млн.
клиенти, които посещават на-
шите магазини седмично, ка-
за Караилиева.
Милена Караилиева обяви

отличието и на доц. Атанаска
Тенева, зам.-ректор на Уни-
верситета по хранителни тех-
нологии - Пловдив.

МИЛЕНА
КАРАИЛИЕВА

Проф. ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ

Доц. АТАНАСКА
ТЕНЕВА

“УниКредит”: Ще подкрепяме инициативи
за по-високо качество в образованието
Андреа Тониети, директор “Човешки

ресурси" на УниКредит Булбанк, обя-
ви отличието за Американския уни-
верситет в България за първо място в
2 професионални направления. Ректо-
рът д-р Дейвид Евънс каза: “Много ще
се радваме да си партнираме в изпъл-
нението на новата стратегия за висше

образование”.
Качеството на образованието вина-

ги е било наш водещ приоритет. Ние в
УниКредит Булбанк желаем да под-
крепяме реални инициативи, които
водят до подобрение в качеството на
висшето образование, каза Андреа
Тониети.АНДРЕА ТОНИЕТИ Д-р ДЕЙВИД ЕВЪНС

Проф. Палангурски: Възстанови се конкуренцията
Георги Стойчев, изпълнителен директор на

“Отворено общество” и ръководител на еки-
па, който изготвя рейтинговата система на
висшите училища, “връчи” виртуално на
проф. Милко Палангурски, зам.-ректор на Ве-
ликотърновския университет, специална на-
града за първо място в професионални напра-
вления “История и археология”, “Филология”,
“Философия”, “Теория и управление на образо-
ванието” за висше училище извън София.

“Последната година най-после се въз-
станови конкуренцията - и за едно масто
между кандидат-студентите, и за аси-
стенти, това ще доведе до по-високо ка-
чество”, каза проф. Палангурски.
Отличия от Стойчев получиха и проф.

Христина Янчева, ректор на Аграрен
университет - Пловдив, и доц. Любомир
Христов, декан на факултет “Екранни из-
куства” към НАТФИЗ. ГЕОРГИ

СТОЙЧЕВ
Проф. МИЛКО ПА-

ЛАНГУРСКИ
Проф. ХРИСТИНА

ЯНЧЕВА
Доц. ЛЮБОМИР

ХРИСТОВ

Акад. Лъчезар Трайков: 240 наши студенти
са доброволци в COVID пандемията
Радомир Чолаков, изпълнителен директор

на “Каолин” ЕАД, обяви приза за Медицински
университет - София. В момента това е най-
важният университет. “Това е и най-важното
научно звено в света”, каза Чолаков.
Акад. Лъчезар Трайков благодари: Година-

та е голямо предизвикателство за всички уни-
верситети.Всичкипораснахмевнашетоумение
да използваме съвременните технологии, за да
даваме качествено образование. Тенденцията

за активно сътрудничество между университе-
тите и държавата, особено в сферата на наука-
та, трябва да бъде още по-подчертана. Гордея
се с нашите студенти - 240 студенти дадоха
доброволен труд през най-тежките месеци на
пандемията. Радомир Чолаков отличи и проф.
СаваДимитров, ректор наНационалнатамузи-
кална академия, и проф. Тони Шекерджиева-
Новак, ректор на Академията за музикално,
танцово и изобразително изкуство - Пловдив.

Проф. ТОНИ
ШЕКЕРДЖИЕВА-

НОВАК
РАДОМИР
ЧОЛАКОВ

Акад. ЛЪЧЕЗАР
ТРАЙКОВ

Проф. САВА
ДИМИТРОВ
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Илия Гърков: Успехи дори в предизвикателна
година. Проф. Димитров отговори:
Вече сме Европейски технологичен университет
Илия Гърков, изпълнителен директор на

“Дънди Прешъс”, обяви отличието за Техни-
чески университет - София, който е пръв в 6
професионални направления. Проф. Любомир
Димитров, зам.-ректор, каза, че рейтинговата
система е мощен стимул за подобряване на
финансирането и на качеството. “Рейтингова-
та система е мощно оръжие за избор на кан-

дидат-студентите. Конкуренцията не е само в
България, не е само в Европа, а е в света”,
каза проф. Димитров. ТУ се е обединил с още 7
европейски университета и сме Европейски
технологичен университет. Поздравявам Тех-
ническия университет в София и цялата тех-
ническа общност, че в тази предизвикателна
годинапостигнаттезиуспехи,казаИлияГърков.ИЛИЯ ГЪРКОВ Проф. ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ

Проф. Терзиева: Надявам се
да продължим да сме лидери
Химикотехнологичният и металурги-

чен университет - София, пръв в 3 про-
фесионални направления, бе виртуално
отличен в лицето на ректора проф. Сеня
Терзиева отЖивко Недев, изпълнителен
директор на “Хидрострой”. “Впандемична
обстановка вашият труд е изключително
тежък, защото освен високите си профе-
сионални умения в обучението трябва

да прилагате и други умения за комуни-
кация с младите хора в пандемията.
Убеден съм, че и ниеще ползваме плодо-
вете от вашия труд чрез реализацията на
вашите студенти”, каза Живко Недев.
“За нас е традиционно първото място

в тези направления. Надявам се да про-
дължим да бъдем лидери в тях”, каза
проф. Терзиева. ЖИВКО НЕДЕВ Проф. СЕНЯ ТЕРЗИЕВА

Проф. Ярков: Откриваме първата у нас
университетска ветеринарна болница
Проф. Николай Михайлов, член

на Надзорния съвет на “Трейс
Груп Холдинг”, обяви приза за
Тракийски университет - Стара
Загора. Самият той е удостоен с
почетното звание “доктор хоно-
рис кауза” на висшето училище.
Ректорът доц. Добри Ярков ка-

за, че от 1 март ще заработи

първата в България универси-
тетска ветеринарна болница - 24
часа в денонощието и 7 дни в
седмицата.
Ще има спешен кабинет и мо-

билни амбулатории. Ако имате
нужда, винаги сме на разполо-
жение за вашите домашни лю-
бимци, каза доц. Ярков.Проф. НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ Доц. ДОБРИ ЯРКОВ

Проф. Илиев: Създава се конкуренция!
Ген. Ангелов: Трудно се учи военно
дело, без да се пипа оръжието
Проф. Николай Вълканов, зам.-
председател на Конфедерацията на
работодателите и индустриалците в
България, обяви отличието за Лесо-
техническия университет. Ректорът
проф. Иван Илиев каза, че
наградите влияят на кон-
куренцията между профе-
сионалните направления и
университетите.
Началникът на Военна

академия ген.-майор Гру-
ди Ангелов също получи
виртуално отличието от
проф. Николай Вълканов.
“Наградата е атестация за

труда на колегите от Военна акаде-
мия. Трудно се учи военно дело са-
мо на компютър, без да се пипне
оръжието”, коментира пандемич-
ната обстановка генерал-майорът.

Проф. ИВАН
ИЛИЕВ

Проф. НИКОЛАЙ
ВЪЛКАНОВ

Кирил Илиев:
“Геотехмин” има 22-ма
стипендианти от МГУ

Проф. Ивайло Копрев получава
приза от Кирил Илиев.

Проф. Ивайло Копрев, ректор на
Минно-геоложкия университет,

получи приза за университета от
Кирил Илиев, изпълнителен дирек-
тор на “Геотрейдинг”.
“Имаме дългогодишно партньор-

ство с Минно-геоложкия универси-
тет. Вярваме, че бизнесът трябва да
подкрепя университетите за каче-
ствено образование. Тази година
“Геотехмин” има 22-ма стипендианти
от МГУ”, каза Кирил Илиев. Проф.
Ивайло Копрев благодари за награда-
та и допълни, че се надява партньор-
ството с бизнеса да продължинапред.

ГЕН.-МАЙОР
ГРУДИ АНГЕЛОВ

Проф. Марков: Всички
заедно заслужихме приза.
“Главболгарстрой”: За
нас е чест да сме ваш
партньор и работодател
Ректорът на Университета по архитектура, строи-

телство и геодезия проф. ИванМарков получи отли-
чиеотЯнаБодурова,директорнаправление“Марке-
тингивръзкисобществеността”на“Главболгарстрой
холдинг”АД.Занасеизключителначестдасмеваш
партньор и добър работодател, инж. Марков, каза
ЯнаБодурова. “Заедно с всички свършихме работа-
та - благодаря на академичния състав, на студен-
тите, служители и партньори”, каза проф. Марков.
Яна Бодурова обяви приза и за старши коми-

сар доц. Иван Видолов, ректор на Академията на
МВР. Щастливи сме, че сме на първо място и та-
зи година в направление “Национална сигурност.
Непрекъснато полагаме усилия да се подобрява-
ме”, каза доц. Видолов.

Проф. ИВАН МАРКОВ

Доц. ИВАН ВИДОЛОВ

ЯНА БОДУРОВА

Проф. Янков: Колеги, доказахте
жизнеността на българското образование

образование.”
За нас това е стимул да

даваме все повече здраве на
нашата нация, спортът е
здраве, каза зам.-ректорът
на НСА проф. Апостол Слав-
чев.
Много искам следващата

церемония по академичните
оскари да бъде на живо, по-
жела на финала на церемо-
нията Венелина Гочева.

Издателят на “24 часа” Ве-
нелина Гочева обяви отли-
чията за Националната худо-
жествена академия и Нацио-
налната спортна академия.
Ректорът на НХА проф.

Георги Янков каза: “Мисля,
че най-голямото предизвика-

телство за всички нас не бе
преодоляването на панде-
мията, а да превъзмогнем
собственото си недоверие и
песимизъм. Поздравления за
всички вас колеги, които до-
казахте високото ниво и
жизненост на българскотоВЕНЕЛИНА ГОЧЕВА Проф. ГЕОРГИ ЯНКОВ

Проф. АПОСТОЛ
СЛАВЧЕВ
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Софийският
университет,
УНСС и 39

висши училища
приемат

само с матура
В41 висши училища, сред

които са най-желаните в
страната, кандидат-сту-

дентите ще се приемат с
оценки от матурите. Извън
списъка остават всички меди-
цински университети в Бълга-
рия, НАТФИЗ - Националната
академия за театрално и фил-
мово изкуство, Нов български
университет и Националната
художествена академия.

С матура по
български и
литература се
кандидатства за
20 специалности

в Софийския университет,
Великотърновския, Плов-
дивския, Русенския, Тра-

кийския в Стара Загора,
Шуменския и Югозападния
в Благоевград.
В УНСС и Стопанската

академия в Свищов пък с
оценката от матурата ще мо-
же да се кандидатства за
всички специалности.
В Химико-технологичния и

металургичен университет в
София зрелостницитещемогат
даподадатдокументиза25раз-
лични специалности с резулта-
титеотизпититепохимияиопаз-
ваненаоколнатасреда,матема-
тика, физика и астрономия и
български език и литература.
Бъдещите инженери ще

влизат също с матура.
Техническите университе-

ти в София, Варна и Габрово
щеприематстудентисрезулта-

� За бъдещите
медици, актьори,
художници и
военни остава
кандидатстването
с изпити
� В Академията
на МВР се влиза
със зрелостен
изпит само задочно

пити. В Националната музи-
кална академия в София и
Академията за музикално, тан-
цово и изобразително изкуство
вПловдив започва прием за ня-
кои от специалностите с дър-
жавен зрелостен изпит.
“Спорт”, “Физическо възпи-

тание” и “Кинезитерапия” ще
могат да запишат кандидати-
те в Националната спортна
академия според резултата
си от зрелостния изпит.
В Академията на МВР оба-

че без специални изпити, а
само с матура ще се влиза
единствено задочно, и то за
някои специалности.
Общо в
11 от всичките 52
университета
нямат прием само
с оценки от матурите
Бъдещите медици, актьори,

художници ще се приемат
само със специалните си из-
пити. Същото важи и за бъ-
дещите военни, които трябва
да се подготвят за прием във
Военната академия “Георги
С. Раковски”, както и по
военните специалности във
военните училища във Вели-
ко Търново и Долна Митро-
полия.
За медицинските вузове

оценките от държавните зре-
лостни изпити ще се вземат
под внимание.

Оценките
по биология са
балообразуващи

при специалностите “Здравен
мениджмънт”, “Логопедия” и
“Медицински оптик” в МУ -
Варна, както и за някои спе-
циалности в Медицинската
академия в Плевен.

ти от изпитите по български
език и литература, математи-
ка и по физика и астрономия
в повечето си специалности.
От тази година музиканти,

певци, танцьори и художници
също ще могат да кандидат-
стват със зрелостните си из-
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52
професионални

направления
Доходи

и кариери
Системата на висшето образование в

България обхваща 52 висши училища,
от които 38 държавни и 14 частни.
Обучението е по 52 професионални на-
правления. Рейтингът на висшите учи-
лища ги класира тъкмо в рамките на
тези професионални направления.
Тук и на следващите страници ви

представяме кратки профили на тези
направления, като започваме с тези с
най-много студенти. На Х стр. са на-
правленията, дипломите от които оси-
гуряват най-висок доход след завър-
шване (според данните в последното
издание на Рейтинговата система на
висшите училища в България).

Доход 1500-2000 лв.
с “Администрация
и управление”
в първите 5 вуза
� Брой действащи студенти 13 373
� Среден осигурителен доход на за-

вършилите 1363, 38 лв.
� Регистрирани безработни 3,25%
Това е едно от най-широко застъпе-

ните и най-масови професионални на-
правления във висшето ни образова-
ние. Малко над половината от завър-
шилите през последните 5 г. обаче не
успяват да се реализират на позиции,
за които се изисква висше образова-
ние. Завършилите в 5-те най-високо
класирани в рейтинга висши училища
успяват успешно да се реализират на
пазара на труда. Безработицата сред
тях е около и под 2%, осигурителният
им доход е между 1500 и 2200 лева.

Икономика - най-много
студенти
� Брой действащи студенти (към

април 2020) 30 915
� Среден осигурителен доход на за-

вършилите 2015-2019 г. 1388,85 лв.
� Регистрирани безработни 2015-

2019 г. 3,08%
Това професионално направлене е

най-масовото. Обучение по специално-
ста се предлагат в 26 от общо 52 вис-
ши училища. През последните години
броят на студентите в направлението
намалява.
Докато в Американския университет

и в Софийския университет в това на-
правление са обучават сумарно около
500 действащи студенти, то в УНСС
учат над 11000 действащи студенти в
51 специалности за обучение на бака-
лаври и други в 87 специалности за
обучение на магистри. Сред работода-
телите УНСС продължава да е най-
разпознаваемото висше училище за
подготовка на кадри с икономически
профил в страната.

Педагогика - 3/4 работят
по специалността
� Брой действащи студенти 15 388
� Среден осигурителен доход на за-

вършилите 1139,04
� Регистрирани безработни 3,74
Това е второто най-масово професио-

нално направление. Предлагат го девет
държавни висши училища. Средният
успех от диплома за завършено средно
образование на студентите в първи
курс е малко под средните стойности
за първокурсници в страната. Трима от
всеки четирима завършили през по-
следните 5 г. работят на позиция, коя-
то изисква висше образование. Най-че-
сто завършилите се реализират като
преподаватели.

6300 учат “Педагогика
на обучението по…”
� Брой действащи студенти 6323
�Среденосигурителендоходна за-

вършилите 1132,41 лв.
� Регистрирани безработни 3,78%
Направлението предлага богато раз-

нообразие от специалности в различ-
ните образователно-квалификационни
степени: от “Английски език и методи-
ка” до “Физическо възпитание и спорт”.
То попада сред 9-те най-масови напра-
вления. Приложението на придобитото
висше образование сред завършилитее
малко над средната стойност на инди-
катора за страната, рискът от безрабо-
тица е вторият най-висок.

Добра реализация с
“Теория и управление
на образованието”
� Брой действащи студенти 174
� Среден осигурителен доход на за-

вършилите1374,66 лв.
� Регистрирани безработни 2,31%
Средният успех от дипломата за за-

вършено средно образование на прие-
тите първокурсници в направлението е
сред най-високите в страната. Прило-
жението на придобитото висше образо-
вание се нарежда сред 4-те най-добри.
Най-често завършилите се реализират
катопреподавателиикаторъководители.
� Вижте профилите на останалите

професионални направления - на
26-а, 27-а, 28-а, 30-а, 31-а и 32-а стр.
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Информатика и компютърни
науки - най-добре платени
� Брой действащи студенти 7913
� Среден осигурителен доход на за-

вършилите 1980,76 лв.
� Регистрирани безработни 2,04%
За поредна година средният осигури-

телен и облагаем доход на завършили-
те това направление са най-високи в
страната, а средният успех от диплома-
та за завършено средно образование
на студентите първи курс (5,20) е сред
седемте най-високи. Доходите на за-
вършилите висшите училища в челото
на класацията са около 2 пъти по-високи
от тези на завършилите висши училища в
краяна класацията. Броят надействащи-
те студенти в направлението плавно ра-
сте през последните години и сега то
се нарежда сред шестте най-масови.

Комуникационна и
компютърна техника -
високи заплати, но зависи
къде ще завършиш
� Брой действащи студенти 8136
� Среден осигурителен доход на за-

вършилите 1794,19 лв.
� Регистрирани безработни 2,06%
Това е най-многобройното инженерно

направление с близо 8100 действащи
студенти в 16 висши училища. Средният
успех от дипломата за завършено сред-
но образование на първокурсниците е
почти равен на средната стойност за
страната по този показател. Средният
месечен осигурителен доход на завър-
шилите се нарежда на пето място сред
най-високите доходи на завършилите
различните направления в страната,
безработицата е значително по-ниска от
средната за висшисти. Между завърши-
лите различните висши училища в на-
правлението обаче има съществени раз-
личия в степента на реализация.

Математика - малко
студенти, високи доходи
� Брой действащи студенти 419
� Среден осигурителен доход на за-

IT, компютри,
математика -
високи доходи

вършилите 1900,92 лв.
� Регистрирани безработни 1,55%
Специалистите, получили образова-

нието си в това професионално напра-
вление, се отличават с високи доходи,
нареждайки се по този показател на
второ място в страната. Завършилите
това направление се реализират пре-
димно като специалисти по информа-
ционни и комуникационни технологии,
стопански и административни специали-
сти и като преподаватели. Това е едно от
направленията с най-малък брой студен-
ти в страната (419 действащи студенти),
въпреки че завършилите го се радват на
добра реализация на пазара на труда.

Проучване, добив
и обработка на
полезни изкопаеми
� Брой действащи студен-

ти 623
� Среден осигурителен

доход на завършилите
1891,03 лв.
� Регистрирани безработ-

ни 2,14%
Това направление се пре-

подава единствено в Минно-
геоложкия университет. Това
е едно от направленията,
които осигуряват най-висока
добавена стойност. В напра-
влението се приемат студен-
ти със сравнително ниски
оценки от дипломата за сред-
но образование, но същевре-
менно средният осигурителен
доход на завършилите напра-
влението е сред трите най-ви-
соки сред висшистите в стра-
ната, отстъпвайки само на до-
ходите на завършилите на-
правленията “Информатика и
компютърни науки” и “Мате-
матика”. От друга страна, ед-
ва 38% от завършилите ра-
ботят на позиция, изискваща
висше образование, което е

Къде има голяма
добавена стойност
значително по-малко от сред-
ната стойност за завършили-
те висше образование.

Металургия
� Брой действащи студен-

ти 136
� Среден осигурителен

доход на завършилите
1857,13 лв.
� Регистрирани безработ-

ни 1,35%
Обучение в това професио-

нално направление предлага
само едно висше училище в
България. Обучението осигу-
рява висока добавена стой-
ност. Средният успех на сту-
дентите от дипломата за за-
вършено средно образование
е сравнително нисък, но се е
повишил спрямо предходната
година. Средният осигурите-
лен доход на завършилите е
четвъртият най-висок в стра-
ната. Делът на осигурените
сред завършилите през по-
следните 5 г. се нарежда на

четвърто място измежду
всичките 52 професионални
направления в страната.

Електротехника,
електроника и
автоматика
� Брой действащи студен-

ти 5013
� Среден осигурителен до-

ход на завършилите 1674,36 лв.
� Регистрирани безработ-

ни 1,83%
Това е едно от направле-

нията, осигуряващи относи-
телно висока добавена стой-
ност за студентите, които го

завършват. Средният успех
на студентите от дипломата
за завършено средно образо-
вание (4,74) е малко по-нисък
от средния за страната (4,96).
В същото време средният
осигурителен доход на завър-
шилите се нарежда сред 10-
тенай-високивстраната,абез-
работицата сред тях е значи-
телно по-ниска от средните
стойности за завършилите.
Тованаправлениепопадасред
трите най-масови инженерни
професионални направления в
странатаснад5000действащи
студенти, които се обучават
по специалности в него.
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Медицинските
направления

- дипломи с
гаранция за успех
Медицина - влизат
отличници, излизат с
чудесна перспектива
� Брой действащи студенти 12 434
� Среден осигурителен доход на за-

вършилите 1551,27 лв.
� Регистрирани безработни 0,41%
“Медицина” е традиционно едно от

най-добре представящите се професио-
нални направления. Висшите училища,
които предлагат обучение по медици-
на, имат високи изисквания към канди-
дат-студентите на входа и осигуряват
почти пълна реализация след завър-
шване. Средният успех на студентите
първи курс от дипломата за завършено
средно образование е отличен (5.56) и
е най-висок за страната. Безработица-
та сред завършилите клони към нула, а
процентът на завършилите, които ра-
ботят на позиция, отговаряща на при-
добитото образование, е вторият най-
висок в страната (почти 95%). Висшите
училища в това направление подготвят
кадри не само за българския трудов
пазар, но и за този извън страната. По-
вече от половината от студентите, кои-
то се обучават в това направление, са
чужденци (56%).

Здравни грижи -
където и да учите,
реализацията е сигурна
� Брой действащи студенти 6390
� Среден осигурителен доход на за-

вършилите 1101,15 лв.
� Регистрирани безработни 1,83%
Завършилите това направление са

търсени специалисти на пазара на тру-
да. Това е едно от направленията, при
които се наблюдават съвсем малки
разлики в реализацията на завършили-
те различните висши училища, незави-
симо дали те са разположени в столи-
цата, или в други градове на страната.
Безработицата сред завършилите е
сред десетте най-ниски, а по степен на
приложение на придобитото висше
образование направлението се нареж-
да сред 6-те най-добри в страната.

Отлична реализация с
“Обществено здраве”
� Брой действащи студенти 2998

� Среден осигурителен доход на за-
вършилите 1604,71 лв.
� Регистрирани безработни 1,76%
Сред завършилите “Обществено

здраве” има ниска безработица. Напра-
влението се характеризира с висок
процент на приложение на придобито-
то висше образование (над 77%), както
и с високи стойности на приноса на за-
вършилите към осигурителната система
и относително високи доходи спрямо
средните за страната. По всички тези
показатели за реализация на пазара
на труда “Обществено здраве” се на-
режда сред 9-те най-добри професио-
нални направления в страната.

Стоматология - 92%
работят за каквото са учили
� Брой действащи студенти 3390
� Среден осигурителен доход на за-

вършилите 918,63 лв.
� Регистрирани безработни 0,88%
“Стоматология” е на 4-о място от

всички направления по заетост и на 3-
то място по приложение на придобито-
то висше образование (92%). Входните
изисквания към кандидат-студентите са
сред трите най-високи в страната, като
средният успех от дипломата за средно
образование на приетите в първи курс
е около 5.50. Направлението е на вто-
ро място по дял чуждестранни студен-
ти след “Медицина”, като близо 42% от
всички студенти по “Стоматология” са
чужденци. Трябва да се има предвид,
че почти 30% от завършилите се реа-
лизират като самоосигуряващи се, кое-
то вероятно оказва влияние върху дан-
ните за регистрирания среден осигури-
телен доход.

И “Фармация”
привлича отличници
� Брой действащи студенти 2436
� Среден осигурителен доход на за-

вършилите 1644,38 лв.
� Регистрирани безработни 0,73%
“Фармация” е на второ място по от-

ношение успеха от дипломата за за-
вършено средно образование на сту-
дентите в първи курс (5.50), на че-
твърто място по дял на чуждестран-
ните студенти, както и сред трите на-
правления с най-ниска безработица
сред завършилите.

СПОРТ вършилите направление
“Спорт” най-често се
реализират като препо-
даватели, като прилож-
ни специалисти, каквито
са състезателите, спорт-
ните треньори и фитнес
инструкторите, кактоика-
то държавни служители.

� Брой действащи
студенти 2104
� Среден осигурите-

лен доход на завърши-
лите 1241,97 лв.
� Регистрирани без-

работни 1,88%

Направлението се от-
личава със сравнително
ниска безработица сред
завършилите. Осигури-
телният им доход е под
средното ниво за вис-
шисти в страната. За-
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Право - висок престиж,
но доход, под средния
за висшисти
� Брой действащи студенти 7331
� Среден осигурителен доход на за-

вършилите 1271,25 лв.
� Регистрирани безработни 2,61%
Това е едно от най-желаните напра-

вления с висок престиж сред кандидат-
студентите. Средният успех от диплома
за завършено средно образование на
приетите в първи курс студенти е сред
седемте най-високи. Средният осигури-
телен доход сред завършилите е по-ни-
сък от средния за висшисти.

Филология - реализация,
малко под средната
� Брой студенти 5931
� Среден осигурителен доход на за-

вършилите 1312,81 лв.
� Регистрирани безработни 3,1%
В топ 5 на направленията с най-ви-

сок успех от диплома за завършено
средно образование на студентите в
първи курс, но стойностите за реализа-
цията на завършилите на пазара на
труда са малко под средните.

9 вуза предлагат
“Обществени комуникации
и информационни науки”
� Брой студенти 3165
� Среден осигурителен доход на за-

вършилите 1344,09 лв.
� Регистрирани безработни 2,71%
Това е професионално направление,

което покрива широка палитра от спе-
циалности - от журналистика до би-
блиотекарство, и се преподава в 9 вис-
ши училища.

История и археология -
перспектива за работа
като преподавател
� Брой студенти 1235
� Среден осигурителен доход на за-

вършилите 1197,07 лв.
� Регистрирани безработни 3,53%
Най-често завършилите се реализи-

рат като преподаватели.

лите висши училища в София и в други
градове.

Политически науки - висок
престиж, добра реализация
� Брой студенти 2009
� Среден осигурителен доход на за-

вършилите 1580,82 лв.
� Регистрирани безработни 2,58%
Професионалното направление тра-

диционно се радва на висок престиж.
Завършилите се реализират предимно
като стопански и административни спе-
циалисти и държавни служители.

Философия
� Брой студенти 548
� Среден осигурителен доход на за-

вършилите 1261,48 лв.
� Регистрирани безработни 3,07%
Завършилите имат малко над сред-

ната безработица за висшисти, а осигу-
рителният им доход е по-нисък от сред-
ния за висшисти.

Религия и теология
� Брой студенти 361
� Среден осигурителен доход на за-

вършилите 1162,39 лв.
� Регистрирани безработни 3,57%
Средният доход на завършилите е

значително по-нисък от средния за
висшисти.

Туризъм
� Брой студенти 4271
� Среден осигурителен доход на за-

вършилите 1120,11 лв.
� Регистрирани безработни 3,56%
Направлението емного разпространено

–преподавасев14висшиучилища.Прило-
жението на придобитото висшето образо-
вание сред завършилите е най-ниско.

Социални дейности
� Брой студенти 1488
� Среден осигурителен доход на за-

вършилите 1049,97 лв.
� Регистрирани безработни 4,26%
Въпреки тенденцията за сравнително

ниски доходи трябва да се има пред-
вид, че доходитена този вид специалисти
сасилнозависимиотполитикатапоотно-
шение на доходите в публичния сектор.

Хуманитарни,
социални,

правни науки
в 11 направления
Психология - 63% работят
по специалността
� Брой студенти 3925
� Среден осигурителен доход на за-

вършилите 1285,78 лв.
� Регистрирани безработни 3,34%
Това е едно от желаните и престиж-

ни сред кандидат-студентите хумани-
тарно направление. Около 63% от ра-
ботещите на трудов договор сред за-
вършилите са на позиция, съответства-

ща на придобитата образователна сте-
пен.

Социология, антропология
и науки за културата
� Брой студенти 1098
� Среден осигурителен доход на за-

вършилите 1269,71 лв.
� Регистрирани безработни 3,01%
Данните за реализация на пазара на

труда очертават съществена диферен-
циация между две групи – на завърши-
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Аграрни науки
и ветеринарна медицина

вършилите 954,29
� Регистрирани безработни 1,92
Обучение предлагат само две държав-

ни висши училища, които получават
сходни резултати в класацията. Напра-
влението е на 11-о място с по процент
на реализация на завършилите на пози-
ции, за които се изисква висше образо-
вание (66%), и сред трите с най-висок
дял чуждестранни студенти, както и
сред първите 6 по дял на студентите, учас-
твали по програми за студентска мобил-
ност. Направлението се нарежда сред
шестте с най-висок успех в страната от
диплома за завършено средно образова-
ние на студентите.

Животновъдство
� Брой действащи студенти 544
� Среден осигурителен доход на за-

вършилите 1085,03 лв.
� Регистрирани безработни 3,29%
Само две държавни висши училища

предлагат обучение по специалности в
направлението.

Растениевъдство
� Брой действащи студенти 2071
� Среден осигурителен доход на за-

вършилите 1112,63 лв.
� Регистрирани безработни 3,08%
Над 2000 студенти се обучават в то-

ва професионално направление. Осигу-
рителните доходи на завършилите това
професионално направление са средно
1112 лв.

Растителна защита
� Брой действащи студенти 977
� Среден осигурителен доход на за-

вършилите 1194,07 лв.
� Регистрирани безработни 3,42%
Преподава се в 3 висши училища.

Завършилите това професионално на-
правление се реализират най-често ка-
то специалисти по природни и техниче-
ски науки, продавачи и стопански и ад-
министративни приложни специалисти.

Горско стопанство -
добри нива на заетост и
приложение на дипломата
� Брой действащи студенти 1448
� Среден осигурителен доход на за-

вършилите 1297,38 лв.
� Регистрирани безработни 2,32%
Обучение предлага само едно държав-

но висше училище в страната и в него
учат около 1500 души. Средните нива на

заетост, приложението на придобитото
висше образование и делът на осигуре-
ните сред завършилите са по-високи от
средните стойности за висшистите в
страната. Доходите на завършилите са
малко по-ниски от средното ниво.

Ветеринарна медицина
- много са в програми за
студентска мобилност
� Брой действащи студенти 1433
� Среден осигурителен доход на за-

Военно дело - сигурна реализация
Военно дело
� Брой действащи студенти 1091
� Среден осигурителен доход на завършили-

те 1758,71 лв.
� Регистрирани безработни 0,29%
Това е професионалното направление с най-до-

бра реализация на завършилите, включително с
най-висока степен на приложение на придобито-
то висше образование, втори най-висок принос
към осигурителната система и най-ниска безра-
ботица. Сред завършилите на практика няма без-
работица, като близо 100% от тях са осигурени и
работят в страната. Средният осигурителен доход
на завършилите е на шесто място в страната. Те-
зи резултати вероятно се дължат на спецификата
на професионалната реализация и кариерното из-
растване в такава система като въоръжените сили.

Национална сигурност
� Брой действащи студенти 5919
� Среден осигурителен доход на завършили-

те 1393,89 лв.
� Регистрирани безработни 1,99%
Висши училища с разнообразен профил пред-

лагат обучение в това професионално направле-
ние. Висшите училища от първата половина на
класацията се отличават от останалите със значи-
телнопо-високидоходииспо-нискабезработицана
завършилите.
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Специалности, свързани с
театралното и филмово изку-
ство, се преподават в 5 висши
училища в страната. Направле-
нието като цяло има безработи-
ца, по-ниска от средната за вис-
шисти. Данните за реализация
трябва да се тълкуват с доза
предпазливост поради специфи-
ките на дейността в сферата на
изкуствата.

Изобразително
изкуство - висок
престиж
� Брой действащи студенти

2262
� Среден осигурителен доход

на завършилите 1171,01 лв.
� Регистрирани безработни

3,11%
Завършилите това професио-

нално направление имат по-ни-
ски доходи от средните за вис-
шистите в страната, но нивото
на заетостта сред тях е сравни-
ма със средната за завършили-
те висше образование. Средни-
ят успех от дипломите им за за-
вършено средно образование е
по-висок от средното ниво за
страната, което отразява висо-
кия престиж на това направле-
ние сред кандидат-студентите.

Теория на изкуствата
- най-малобройното
направление
� Брой действащи студенти 44
� Среден осигурителен доход

на завършилите 1212,17
� Регистрирани безработни

2,38
Това е най-малобройното на-

правление с едва 44 действащи
студенти. Двете най-често сре-
щани професии сред завърши-
лите са специалисти по обще-
ствени науки и култура и сто-
пански, административни и при-
ложни специалисти и препода-
ватели.

В зоната на
изкуството
Музикално и танцово
изкуство - в топ 7
по най-ниска
безработица
� Брой действащи студенти

1497
� Среден осигурителен доход

на завършилите 1124,07 лв.
� Регистрирани безработни

1,68%
Това направление попада

сред седемте с най-ниска реги-
стрирана безработица сред за-
вършилите.

Театрално и
филмово изкуство
� Брой действащи студенти

2435
� Среден осигурителен доход

на завършилите 1321,59 лв.
� Регистрирани безработни

2,17%

4 природни
науки
Биологически науки - има ясен лидер
� Брой действащи студенти 1897
� Среден осигурителен доход на завършилите

1170,02 лв.
� Регистрирани безработни 3,41%
Направлението се характеризира с интензивна научна

дейност, голям брой научни публикации и високи стой-
ности на индексите на цитируемост по Scopus и Web of
Science. В направлението има ясно очертан лидер.

“Физически науки” с най-висока
цитируемост на научните публикации
� Брой действащи студенти 621
� Среден осигурителен доход на завършилите

1468,65 лв.
� Регистрирани безработни 2,41%
Направлението се отличава с високо ниво на цитируе-

мост на научните публикации, като цитируемостта на
Софийския университет в научните области, свързани с
това направление, е най-висока в сравнение с всички
останали висши училища и направления в страната.

Химически науки
� Брой действащи студенти 840
�Среденосигурителендоходна завършилите1214,75 лв.
� Регистрирани безработни 3,23%
Очертава се ясно изявен лидер – Софийският универси-

тет. Осигурителният доход на завършилите е по-нисък от
средния за висшистите в страната.

Науки за земята - интересът
към конкретна специалност
определя избора на конкретен вуз
� Брой действащи студенти 1194
� Среден осигурителен доход на завършилите

1223,46 лв.
� Регистрирани безработни 3,46%
Осигурителният доход на завършилите е под средния

за тази група. Различните висши училища в това напра-
вление предлагат различни по характер и насоченост
специалности и в много случаи изборът на висше учили-
ще може да бъде предопределен от интереса към кон-
кретна специалност.
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Материали и
материалознание - по-високи
от средните доходи
� Брой студенти 216
� Среден осигурителен доход на за-

вършилите 1437,78 лв.
� Регистрирани безработни 2,77%
Изучава се в 4 държавни висши учи-

лища. Университетът лидер се откроя-
ва спрямо останалите с по-високите си
постижения в научните изследвания –
индекси на цитируемост в международ-
ните бази Scopus и Web of Sciеnce.
Осигурителният доход на завършилите е
малко по-висок от средния за висшист.

Машинно инженерство -
шансове за работа,
по-добри от средните
� Брой студенти 4174
� Среден осигурителен доход на за-

вършилите 1483,16 лв.
� Регистрирани безработни 2,65%
Близо 60% от завършилите това на-

правление през последните 5 г. не се
реализират на позиции, за които се из-
исква висше образование. Средният
осигурителендоходназавършилитеини-
ватанабезработицасредтяхсапо-добри
от средните стойности за висшисти.

Енергетика - доходи,
малко над средните
� Брой студенти 1291
� Среден осигурителен доход на за-

вършилите 1564,13 лв.
� Регистрирани безработни 1,9%
Енергетика се преподава в 5 висши

училища. Типично инженерно направле-
ние, при което средните нива на заетост
и осигурителните доходи на завършили-
те са малко по-високи от средните за
страната. Приложението на придобитото
висше образование сред завършилите
“Енергетика”имастойност,малкопо-ниска
от средната за висшистите в страната.

Общо инженерство -
богатство на
специалности, но
разлики в реализацията
� Брой действащи студенти 4827
� Среден осигурителен доход на за-

вършилите 1490,48 лв.
� Регистрирани безработни 2,75%
Има широк спектър на изучаваните

специалности, застъпени в различните
висши училища – от “Аграрно инже-
нерство” до “Компютърни технологии в
инженерната дейност”, което вероятно
може частично да обясни различните
резултати, постигнати от участващите в
класацията в различни висши училища.

Перспективите за
инженери,
архитекти,
технолози

Архитектура, строителство
и геодезия - във вузове
с разнообразен профил
� Брой действащи студенти 4896
� Среден осигурителен доход на

завършилите 1367,57 лв.
� Регистрирани безработни 1,83%
Обучение предлагат висши училища с

разнообразен профил. На този фон избо-
рът на висше училище в това направле-
ние може в голяма степен да зависи от
интереса на кандидат-студентите към
конкретна специалност, а не от мястото,
което дадено висше училище заема в
различни класации. Всеки двама от три-
ма завършили това направление през
последните 5 г. работят на позиции, за
които се изисква висше образование.

Хранителни технологии
� Брой действащи студенти 2067
� Среден осигурителен доход на за-

вършилите 1120,78 лв.
� Регистрирани безработни 3,38%
Завършилите имат по-слаба реализа-

ция на позиция, изискваща висше
образование, и по-ниски доходи от
средните за висшистите.

Направлението се характеризира с
риск от безработица, по-нисък от сред-
ния за висшисти, и с осигурителен до-
ход на завършилите, по-висок от сред-
ния за висшисти.

Транспорт,
корабоплаване и авиация
- ниска безработица
� Брой действащи студенти 5041

� Среден осигурителен доход на за-
вършилите 1297,68 лв.
� Регистрирани безработни 1,77%
В направлението се наблюдава съ-

ществена диференциация в средните
нива на осигурителния доход на за-
вършилите според висшето училище,
но като цяло рискът от безработица
сред специалистите от това направле-
ние е сравнително нисък (1,77%).

БИОТЕХНОЛОГИИ

� Брой действащи студенти 787
� Среден осигурителен доход на завършилите

1299,77 лв.
� Регистрирани безработни 2,78%
Това е едно от сравнително малобройните на-

правления.
При водещия университет в направлението се

наблюдава осигурителен доход с 50% по-висок от
този на последния в класацията.

ХИМИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ

� Брой действащи студенти 722
� Среден осигурителен доход на завършилите

1429,74
� Регистрирани безработни 3,39
Осигурителният доход на завършилите напра-

влението при университета - лидер в класацията,
надхвърля средното за висшисти в страната.


