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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

В резултат от дейността по проекта е разработена матрица за анализ на 

конкурентната среда. На 08.06.2021 г. е проведено обучение на основния и 

допълващия екип, който ще работи върху анализа на конкурентната среда на 

професионалните направления, с цел запознаване с методиката и информационните 

източници, върху които ще се базира анализът 

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

образователни услуги и анализ на конкурентната среда за професионалните 

направления в ШУ.  Актуализирана е и базата данни за департаментите за 

допълнително и продължаващо образование. Информацията е достъпна във вътрешната 

мрежа на университета. Тя се използва и ще се използва и при процедурите по 

оценяване и акредитация на професионалните направления. 

На база на анализите са разработени интерактивни карти за всички 

професионални направления в ШУ, както и за Департамента за допълнително и 

продължаващо образование. 

Подготвена е база данни за териториалния и възрастов профил на кандидат-

студенти, записани и обучавани студенти в ШУ. Данните са достъпни във вътрешната  

информационна мрежа на ШУ. 

Въз основа на данните по региони е направен съпоставителен териториален 

анализ на кандидат-студенти, записани и обучавани студенти за периодите 2014-2016 

г. от една страна и 2019-2021 г. от друга страна. 

 

Проведени бяха кръгла маса с майсторски класов, както и отделен 

майсторски клас, а именно:  

1. Онлайн кръгла маса за участниците в проекта, одиторите и отговорниците по 

качество в ШУ на тема „Динамика на конкурентната среда на националния 

пазар на образователни услуги (2015-2021)“ съпроводена от Майсторски клас 

по Компоненти на дигиталната реалност като предпоставка за иновационни 

образователни технологии, 03.12.2021 г. (https://www.shu.bg/news-

events/news/kragla-masa-dinamika-na-konkurentnata-sreda-na-naczionalniya-pazar-

na-obrazovatelni-uslugi-2015-2021/) 

 

2. Онлайн майсторски клас участниците в проекта, одиторите и отговорниците 

по качество в ШУ на тема „Функционалностите на Excel за нуждите на 

образованието и науката“ (20 ч.)  
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