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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
В резултат от дейността по проекта е разработена методика за описание на 

данните и за техния анализ, която да подпомогне наблюдението на конкурентната 
среда по отделните професионални направления.  

 
Подготвена е база данни с актуална информация относно динамиката на пазара на 

образователни услуги през последните 5 години. Събраната информация беше 
използвана при подготовката на университета за партньорско участие в 5 проектни 
предложения по процедурата ”Модернизация на висшите училища в България” на 
МОН. Тя се използва и ще се използва и при процедурите по оценяване и акредитация 
на професионалните направления. 

 

Проведени бяха и две кръгли маси с майсторски класове към тях, а именно:  
1. Онлайн кръгла маса за участниците в проекта, одиторите и отговорниците по 

качество в ШУ на тема „Конкурентоспособност на Шуменския университет 
в контекста на актуалните тенденции в управлението на висшето 
образование“ съпроводена от Майсторски клас по разработване на изпитни 
тестове, интегрирани към университетската платформа за обучение в 
електронна среда, 04.12.2020 г. (https://www.shu.bg/news-events/news/kragla-

masa-na-tema-konkurentosposobnost-na-shumenskiya-universitet-v-konteksta-na-

aktualnite-tendenczii-v-upravlenieto-na-vissheto-obrazovanie/ ) 
2. Онлайн кръгла маса за членовете на методическия съвет и преподавателите по 

практика на тема „Предизвикателства на обучението в електронна среда“ 

съпроводена от  Майсторски клас по използване на инструмента TEAMS в 
организирането на педагогическата и стажантската практика, 07.12.2020 
г. 

https://www.shu.bg/news-events/news/kragla-masa-na-tema-konkurentosposobnost-na-shumenskiya-universitet-v-konteksta-na-aktualnite-tendenczii-v-upravlenieto-na-vissheto-obrazovanie/
https://www.shu.bg/news-events/news/kragla-masa-na-tema-konkurentosposobnost-na-shumenskiya-universitet-v-konteksta-na-aktualnite-tendenczii-v-upravlenieto-na-vissheto-obrazovanie/
https://www.shu.bg/news-events/news/kragla-masa-na-tema-konkurentosposobnost-na-shumenskiya-universitet-v-konteksta-na-aktualnite-tendenczii-v-upravlenieto-na-vissheto-obrazovanie/


 
В рамките на проекта и отново с цел подкрепа на участието на ШУ в проектната 

процедура на МОН през м. октомври 2020 г. 60 представители на академичното 
ръководство на Шуменския университет участваха в процедура за самооценка на 
институцията по инструмента за самооценка на висшите училища, които желаят да 
проучат своя иновативен/предприемачески потенциал HEInnovate. Проучването беше 
проведено под ръководството на експерт от Русенския университет – водеща 
институция за България в областта на разработването и прилагането на инструмента, 
което оценяваме като фактор за осигуряване на обективността и ефективността на 
изследването. Анализът на резултатите беше използван в документацията по 
процедурата „Модернизация на висшите училища в България“ и за подготовката на 2 
статии по темата. 
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