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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Настоящата стратегия за развитие на Висше училище по мениджмънт, град Варна (ВУМ) 

обхваща периода от 2021 до 2025 година. Тя представлява продължение на приетата 

Стратегия за развитие на ВУМ за периода 2016-2020 г. 

 

На етап предварително планиране на целите на ВУМ бе отчетено, че  формулираните в 

предходната Стратегия за развитие на ВУМ 2016-2020 г. пет стратегически области са 

актуални и за следващия петгодишен период. Разширяването на Стратегията с нови 

инициативи   се налага от гледна точка на промените в средата на съществуване на ВУМ. 

В Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 

2021-2030 г. са очертани основните предизвикателства, които стоят пред системата за 

висше образование в България и са относими и към развитието на Висше училище по 

мениджмънт, а именно: 

 

 Ускоряваща се динамика на пазара на труда;  

 Повишаване на ролята на науката и иновациите за развитие на 

конкурентоспособна икономика и за решаване на обществени проблеми; 

 Всеобща дигитализация и развитие на образователни системи, които допълват 

или са алтернативни на класическото висше образование; 

 Интензифициране на глобалното предлагане на образователни услуги във 

висшето образование (Европейско пространство за висше образование);  

 Застаряване на населението и промени във възрастовата структура;  

 Промяна в ролята, целите и функциите на висшето образование 

 

Стратегията за развитие на висшето образование 2021-2030 г. посочва и 

предизвикателства, възникващи от процеси вътре в сферата на висшето образование в 

Република България: 

 

 Изоставане от тенденциите в европейското висше образование и слаба 

интернационализация на българското висше образование;  

 Качество и достъп до образование в условията на масовизация на ВО и 

демографска криза;  

 Използване на критичните нагласи на обществото към ВО като стимул за неговата 

промяна;  

 Липса на съответствие с потребностите на дигиталното поколение и с 

компетентностите, необходими за успешна реализация в условията на 

технологична революция; 

 Недостатъчна подкрепа и недостатъчно развитие на научните изследвания като 

неразделна част от висшето образование;  
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 Трудности в подбора, развитието и мотивирането на преподавателите; 

 Предизвикателства, свързани с управлението на ВУ;  

 Необходимост от ефективна, обективна и справедлива акредитация;  

 Непълноценно включване в развитието на икономическите центрове в страната. 

 

Част от тези предизвикателства касаят и Висше училище по мениджмънт и налагат 

промяна в инициативите за изпълнение на някои от поставените стратегически цели на 

ВУМ.  

 

Настоящата стратегия е разработена в резултат на диалог с всички заинтересовани 

страни, а именно: студенти, академичен състав, административен персонал, алумни, 

международни академични партньори, бизнес партньори, представители на 

гражданското общество на територията на Североизточния район за планиране, 

родители на студенти на ВУМ. Стратегията цели постигането на интелигентна, устойчива 

и приобщаваща промяна във висшето училище. Под интелигентна промяна следва да 

се разбира промяна, която се случва в резултат на повишаване на капацитета на 

отделните членове на академичната общност на ВУМ, постигната чрез обучение, 

образование и инвестиция в развитие на човешките ресурси и управлението на таланти. 

При прилагането на Стратегията за развитие на ВУМ всички участници и засегнати страни 

следва да се придържат към принципите на устойчиво развитие и разумно използване 

на ресурсите. Не на последно място, в промените, които Стратегията цели, следва да 

бъдат приобщени и да участват всички представители на академичната общност, в това 

число партньори и външни заинтересовани  от дейността на ВУМ лица и организации. 

 

Формулирането на интелигентна, устойчива и приобщаваща промяна и развитие на 

ВУМ, като основен приоритет на Стратегията за развитие на институцията, кореспондира 

с приоритетите на Стратегията за развитие на ЕС Европа 2030 за интелигентен, устойчив 

и приобщаващ растеж, които ще допринесат за създаването на икономика и общество, 

базирани на знанието. При разработването на настоящата Стратегия за развитие на ВУМ 

са взети под внимание следните документи, приети и прилагани на национално и 

европейско ниво, които са пряко свързани с изпълнението на плана Европа 2020: 

 

 Закон за висшето образование;  

 Закон за развитието на академичния състав в Република България;  

 Стратегия "Европа 2030";  

 Националната програма за развитие "България 2030";  

 Национална стратегия за учене през целия живот;  

 Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република 

България 2017 - 2030 г.; 

 Национална квалификационна рамка; 
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 Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот; 

 Съобщения на министрите, отговарящи за висшето образование в държавите от 

Европейското пространство за висше образование;  

 

Стратегията отчита и препоръките на Европейската комисия за развитие на висшето 

образование, съдържащи се във:  

 

 ЕК (2017) Съобщение за модернизация на висшето образование "Нов тласък за 

висшето образование в ЕС" - COM(2017)0247;  

 ЕК (2018) План за действие в областта на цифровото образование - COM(2018)22; 

6  

 ЕК (2018) Предложение за препоръка на Съвета относно насърчаването на 

общите ценности, приобщаващото образование и европейското измерение на 

преподаването - COM(2018)23;  

 ЕК (2018) Предложение за препоръка на Съвета относно ключовите 

компетентности за учене през целия живот - COM(2018)24;  

 ЕК (2018) Съобщение относно изкуствения интелект - COM(2018)237;  

 ЕК (2018) Съобщение до Европейския парламент, Съвета, Европейския 

икономически и социален комитет и Комитета на регионите. Изграждане на по-

силна Европа: ролята на политиките за младежта, образованието и културата. 

Брюксел, 22.05.2018 г. - COM(2018) 268 finаl.  

 

 

 

1 КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА НАПРЕДЪКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ, ЗАЛОЖЕНИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ 
НА ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ ЗА ПЕРИОДА 2016-
2020 Г. 

 

Образование и обучение 

 

Стратегическа цел 1 се изпълнява много успешно. Вследствие на периодичните 

проучвания на актуалните нужди на пазара на труда сред работодатели и бизнес 

партньори на ВУМ, Висшето училище успешно разработи и предстои да акредитира два 

проекта за разкриване на обучение в две нови професионални направления 1.3 

Педагогика на обучението по… и 5.12 Хранителни технологии. Обучението в тези две 

нови професионални направления е естествено продължение на постигнатите успехи в 

предлаганите до момента обучения от Института за модерно образование  в областта на 

педагогиката в съчетание с предлаганото от ВУМ обучение в областта на Икономика и 
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мениджмънт и в областта на Хотелиерството и ресторантьорството.  Обучението в ПН 

5.12 Хранителни технологии доразвива и дава по-голяма възможност за трудова 

реализация на студентите, избрали да се обучават в областта на гастрономията и 

кулинарните изкуства. И трите специалности, предлагани от ВУМ в тези две 

професионални направления са уникални за страната и разкриват широки възможности 

пред студентите както за трудова реализация, така и за получаване на втора диплома по 

втора специалност в рамките на ВУМ.  

 

През периода е въведена и нова магистърска програма в ПН 3.8. Икономика, а именно 

Борба с корупцията и конфликта на интереси, която обхваща всички важни аспекти на 

теорията и практиката на борбата с корупцията в България, както и развива практически 

умения чрез съвместна работа по конкретни казуси от практиката на преподавателите. 

Всички предлагани от ВУМ специалности допускат завършване на обучението с 

разработване и защита на  предприемачески проект в съответната област. Значително се 

повиши броят на учебните дисциплини, преподавани от гост лектори. За последните пет 

години висшето училище привлече над 30 водещи гост лектори, които въпреки 

пандемичната обстановка в страната взеха активно участие в учебния процес, 

организиран от ВУМ. Разработени са нови учебни програми с ясно изразен 

интердисциплинарен профил. Ежегодно се провеждат обучения на преподаватели за 

придобиване на педагогически умения и широко използване на ИТ технологиите. 

 

Стратегическата цел 2 се изпълнява успешно. През месец Март 2019 г. Висше училище 

по мениджмънт получи официално потвърждение от Дирекцията за повишаване на 

качеството на стратегическия ни академичен партньор Кардиф Метрополитън (Cardiff 

Metropolitan University, UK) за валидирането на програмата „Гастрономия и кулинарни 

изкуства“. По този начин се увеличи броя на предлаганите бакалавърски програми, 

водещи до получаване на две дипломи – българска от ВУМ и британска от партньорския 

университет.  

 

Разработени бяха top up програми на бакалавърско ниво, към които успешно се 

привличат студенти от партньорски университети в чужбина, като университети от 

Бразилия, Мексико, Узбекистан, от Индия, от Казахстан и др.  

 

Значително се повиши качеството на обучение и ВУМ се позиционира още по-високо в 

националната рейтингова система на висшите училища, а така също и в различни 

международни рейтингови системи. 

 

Eduniversal Best Masters 

И двете магистърски програми на Висше училище по мениджмънт заемат водещи 

позиции в Eduniversal Best Masters Ranking , като се наблюдава ежегодно израстване в 

класацията. 
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През 2018 година Магистърската програма по международен туризъм на Висше 

училище по мениджмънт заема 17-то място в света, докато през 2019 вече е класирана 

на 15-то място в глобален мащаб. МВА (Магистратура по бизнес администрация) 

програмата на ВУМ също се придвижва напред в класацията с всяка следваща година, 

за да се изкачи от 7-ма позиция през 2018 до 5-то място през 2019 и 2020 година. Висше 

училище по мениджмънт е единствения български университет удостоен с Палми за 

отлично представяне (3 от 5 възможни) в класацията на Eduniversal за бизнес училища 

със засилващо се международно влияние.  

 

U-Multirank 

За периода 2018-2021 класацията U-Multirank класира ВУМ  в топ 25 на най-добрите 

университети в света по критерий „студентска мобилност“, като през годините 2018, 

2019 и 2020 дори ВУМ е класиран на първо място.  

 

SSRN (Social Science Research Network) 

Още през 2017 г. мрежата за научни социологически проучвания (SSRN) поставя ВУМ 

в топ 300 сред бизнес училищата в света, базирано на броя публикации от 

преподаватели и студенти на ВУМ, като с всяка изминала година висшето училище се 

изкачва в класацията. 

 

ВУМ продължава успешната си политика за предоставяне на стипендии за успех на 

студентите, като им предоставя възможности за гъвкаво обучение в съответствие  

техните желания. Обучението в магистърските програми на ВУМ е адаптирано за 

работещи, като учебният процес се провежда във вечерните часове (от 18:00 до 21:00 

часа) в работни дни. Отчитайки факта, че близо 90% от обучаващите се в бакалавърската 

програма по „Софтуерни системи и технологии“ работят по специалността още след 

първата година, обучението в тази специалност също е адаптирано в часовете на 

магистърските програми. 

 

Успехи са постигнати и в промотирането на магистърските програми на ВУМ сред 

мениджъри от индустрията. През 2020 г. стартира корпоративно сътрудничество с 

местната компания „Дентапрайм“, като още през първата година в магистърска 

програма по бизнес администрация са записани 8 служители на компанията на средно 

и високо мениджърско ниво.  

 

В рамките на Стратегическа цел 3 са разработени учебни програми за подобряване на 

меките умения на студентите и подходящи учебни дисциплини са включени в учебните 

планове на почти всички специалности. За развитие на талантите на студентите на ВУМ 

е създадена отделна координаторска длъжност, която има за основна задача 

организация на извън аудиторни събития в областта на културата, спорта, организация 

на различни събития.  
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Като допълнителна възможност за студентите се предлага участие в т.нар. Field Trips и 

Study Trips, които не са част от учебната програма, но имат за цел осъществяване на 

контакти и срещи с мениджмънта на едни от най-големите компании и браншови 

организации и практическо обучение на студентите на място. За магистрите от МВА 

програмата на ВУМ такива пътувания се организират предимно в дестинации в Азия – 

Китай, Япония, Виетнам, Сингапур, Хонг Конг и др. За студентите от магистърската 

програма по международен туризъм се организират посещения на неразработени 

туристически дестинации, в рамките на които студентите трябва да анализират 

съществуващия потенциал на региона като туристическа дестинация, да подготвят 

проект за развитие на региона и да дадат препоръки за конкретни действия. Подобни 

учебни пътувания са провеждани в Гърция, Кипър и различни краища на България. 

 

С цел поощряване и развитие на талантливи студенти, ВУМ финансира участието им в 

редица състезания и конкурси на национално и международно ниво. През 2018 и 2019 

г. отличили се студенти на Институт по кулинарни изкуства към ВУМ участват в 

Mеждународно кулинарно състезание “ГастроМак” в град Струмица, Северна 

Македония (4 златни медала), в  11-то международно кулинарно състезание в 

Югоизточна Европа,. в Солун, Гърция (2 сребърни медала) и в Национална кулинарна 

купа на България (2 спечелени купи – „Сладкар на България“ и категория „Телешко“). 

 

Студентите продължават  да бъдат включени активно в процесите на институционално 

управление, да бъдат привличани за участие в международни проекти и научно-

приложни изследвания. Студентската общност се включва в редица предприемачески 

инициативи в областта на социалното предприемачество, а ВУМ през 2020 г. стана 

инициатор на създаване на Център за защитена заетост за младежи с увреждания, който 

се развива успешно вече втора година.   

 

Наука и иновации 

 

Продължава успешната политика по стимулиране на  научните изследвания, запазване 

на водещите позиции на преподавателите на ВУМ в Scopus, финансирането от ВУМ на 

издавани научни трудове от преподаватели на ВУМ, финансиране участието в 

международни научни конференции и др. 

ВУМ успява да увеличи и разшири резултатите от научната си дейност както в плана на 

общия брой публикации, в участие в конференции и проекти, така и с оглед на 

международния престиж на изследванията. Преподавателите на ВУМ публикуват в 

международни научни списания, чрез което повишават рейтинга на висшето училище 

като инкубатор за качествена научна работа основно в областта на туризма, 

мениджмънта и маркетинга, човешките ресурси, електронната търговия, педагогиката, 

информационните технологии, междукултурните различия и други. Огромен принос за 
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тази активност има и единственото научно списание в областта на туризма в България, 

издавано на английски език от ВУМ – European Journal of Tourism Research (EJTR). 

 

С оглед на предоставяне на условия за разгръщане на научноизследователския 

потенциал на академичния състав ВУМ провежда ежегодно международни научни 

конференции. Представените научни доклади и съобщения се публикуват в Сборник с 

научни публикации и/или Годишник на ВУМ. 

 

Успешно продължава интегрирането на резултатите от научни и научно-приложни 

изследвания на преподавателите  на ВУМ в учебните програми. Разработени бяха нови 

факултативни дисциплини ,основани на научните резултати от изследванията на проф. 

Станислав Иванов и доц. Крейг Уебстър в областта на робономиката и автоматизацията 

на приходите, в областта на виртуалните общности и др. Активно се стимулират 

студентите към разработване на иновативни продукти, процеси и решения в областта на 

бизнеса, като предлагането на учебни дисциплини като Иновации и креативност в 

кулинарните изкуства, създаване на нови продукти и др. развиват иновативното 

мислене на студентите.  

 

Специален приоритет на научноизследователската дейност на ВУМ е развитието на 

изследователския потенциал на студентите. В периода 2014 – 2020 година 12 студента 

на ВУМ имат общо 12 статии в индексирани в Scopus списания, основани на дипломните 

им работи, което говори са високото качество на научните им изследвания. 

 

В процес на разработка е и първата докторска програма на ВУМ в областта на 

Международния туризъм, която ще даде възможност за надграждане на предлаганата 

магистърска програма по туризъм, а така също и за привличане на млади докторанти от 

различни други университети. 

 

Интернационализация и глобализация 

 

Ежегодно се увеличава привлеченото финансиране по програма Еразъм плюс за 

реализация на студентски мобилности. Все по-голям става интересът към ВУМ за участие 

във  входящи мобилности във ВУМ за обучение в период от 3-6 мес. на студенти от 

университети от трети страни. Интересът на студенти от Индия, Иран, Узбекистан, 

Казахстан и Азърбайджан се засилва всяка година. Нараства и интереса към входящи 

мобилности от страни от ЕС, като се очакват значителни групи от Франция, Италия, 

Испания и Португалия. Преподавателския и административен състав се мотивира за 

участие в поне една мобилност в рамките на всяка календарна година, като осигуреното 

финансиране е достатъчно и за реализация на две или три мобилности годишно.     
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Разработват се успешно нови образователни пазари и се създават нови партньорства в 

страни от Азия и Африка, северна и Южна Америка и др. Увеличава се броят на 

входящите студенти с цел кредитна мобилност, увеличава се делът на привлечените 

чуждестранни студенти, както и държавите, от които идват студентите. През 

академичната 2019-2020 г. ВУМ обучава студенти от близо 60 държави от 5 континента 

(Европа, Азия, Африка, Северна и Южна Америка). Към интернационалното семейство 

на ВУМ се присъединяват студенти от 12 нови страни – Армения, Бразилия, Грузия, 

Йордания, Канада, Мексико, Норвегия, Румъния, Сърбия, Танзания, Южна Корея и 

Япония. 

 

Показателно за високия международен престиж на ВУМ, базиран на предлаганото 

високо качествено обучение, е че дори в периода на пандемия 2020-2021 година, се 

увеличава броя на чуждестранните студенти в направление „Туризъм“. 

 

Устойчив ръст се наблюдава при студентите, участващи в програми, водещи до двойни 

дипломи. Във всички специалности са включени учебни дисциплини развиващи 

мултикултурни умения, подобряват се условията за придобиване на чуждоезикови 

умения, а така също и обучение на чужденци на български език. 

 

Авторитетът на ВУМ като търсен партньор за участие в академични мрежи и съвместни 

университетски международни проекти непрекъснато се повишава. ВУМ е търсен 

партньор както от традиционните партньори, така и от съвсем нови академични 

партньори. ВУМ е изградил много успешни изследователски екипи, които разработват и 

управляват ежегодно по над 20 международни проекти.  

 

Трансфер на знание и взаимодействие с бизнеса и местната общност 

 

Създадено е иновативно партньорство между всички университети от Варна с водещи 

иновативни предприятия от региона с цел разработка на съвместни научно приложни 

изследвания. Осигурени са средства за финансиране на иновативни предприемачески 

идеи, разработени са програми за обучение на административния състав и 

мениджърския екип на ВУМ с цел развитие на кариерата им.  

 

Лидерство и финансова устойчивост 

 

Висше училище по мениджмънт продължава да се развива успешно и с устойчиви 

темпове. Разширява се успешно дейността по привличане на целево финансиране за 

разработка на научни и научно-приложни изследвания, разширява се обхватът на 

предлаганото  продължаващо  обучение. Материалната база се модернизира и 

доразвива ежегодно, увеличават се инвестициите в модерно учебно оборудване, 

включително е закупен хуманоиден робот, дронове, компютърна техника и др. 
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2 SWОT АНАЛИЗ 
 

Силни страни Слаби страни 

 Добро местоположение – 

България, ЕС; 

 Логистично обезпечени 

корпуси – до всеки корпус на ВУМ е 

разположено международно летище, 

Автогари и ЖП гари ( не повече от 45 

минути с автомобил). 

 Модерно оборудвани учебни 

корпуси; 

 Обучение на английски език; 

 Възможност за получаване на 

британска диплома (освен българската); 

 Млад състав с опит и 

признания от чужбина; 

 Чуждестранни преподаватели; 

 Имидж на училище с добра 

практическа подготовка; 

 Конкурентни такси за 

обучение на чуждестранни студенти 

 Система за стипендии за 

студенти; 

 Гъвкави програми и форми на 

обучение с фокус върху практиката; 

 Популярност сред 

туристическия бранш в България; 

 Изоставане в развитието на 

някои специалности; 

 Части от материалната база с 

нужда от модернизиране; 

 Липса на единен маркетинг 

подход; 

 Стойностите на семестриални 

такси се възприемат трудно от 

българските студенти; 

 Слаба активност от страна на 

част от академичния и административен 

екип, свързана с допълнително включване 

в инициативи (събития, проекти, НИД); 

 Неефективно използване на 

ресурси от страна на служители и студенти 

(интерактивни дъски, видео-системи, 

специализиран софтуер,  техника); 

 Проблеми в комуникацията 

между различните отдели, департаменти, 

корпуси, както и между академичен 

състав и администрация; 

 Липса на стандартизирани 

комуникационни канали между 

администрация, преподаватели и 

студенти;  

 Слабо развити контакти с 

браншовите организации и компании в 
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 Международни академични 

постижения и признания; 

 Голяма международна 

студентска общност; 

 Множество международни 

академични партньори; 

 Практическа подготовка на 

студентите (стаж, проекти, практика по 

време на обучението); 

 Британска акредитация; 

 Високо ниво на мобилност на 

студенти, академичен и административен 

състав; 

 Множество възможности за 

след дипломни квалификации и 

допълнително обучение в процеса на 

следване; 

 Оптимизиране на 

използването на материалната база 

(техника, учебни зали и общежитие) през 

цялата календарна година; 

 Високо ниво на реализация на 

студентите по специалността; 

 Висок процент заети 

възпитаници до една година след 

завършване; 

 Допълнителна мотивация на 

активни студенти – пътувания в страната и 

чужбина, материални награди, 

възможности за работа и стаж; 

 Специалности в сектори, които 

страдат (в световен мащаб) от липса на 

индустриите, за които ВУМ обучава 

студенти; 

 Бавен напредък на развитие на 

алумни асоциация на възпитаниците на 

ВУМ; 

 Слабо ниво на разпознаваемост 

 Рядко използване на масовите 

канали за реклама и комуникация 

(платена форма); 

 Липса на имидж на България 

като образователна дестинация; 

 Липса на специализирана 

система и условия за обучение на 

студенти със специални физически 

потребности; 

 Липса на достатъчно места за 

настаняване на студентите в кампус Варна.  

 Липса на специализиран 

сотфуер за целите на отдел „Прием“, 

както и такъв за „Електронно студентско 

досие“. 

 Процедури по кандидатстване 

за обучение в България и виза отнемащи 

повече от 3 месеца (независещи от ВУМ 

причини). 
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квалифицирани, добре обучени и с 

практически опит кадри – ИТ индустрията, 

туристически бранш; 

 Лесен достъп на студентите до 

различни департаменти и управлението на 

ВУМ; 

 Стажантски програми според 

специалността. 

Възможности Заплахи 

 Оптимално използване на 

материалните и електронни ресурси; 

 Приемане на студентите като 

човешки ресурс – въвличане в 

съпътстващи и допълнителни дейности на 

ВУМ; 

 Създаване на емоционална 

връзка и ангажираности към ВУМ у 

студентите и състава; 

 Развитие на съпътстващите на 

образованието дейности и услуги; 

 Създаване на различен тип 

младежки състезания, конкурси, 

домакинство на такива; 

 Изграждане на нова и 

разширяване на съществуваща 

материална и техническа база; 

 Развитие на летен семестър в 

комбинация с работа; 

 Разнообразяване на формите 

и методи на преподаване; 

 Демографски срив в България – 

все по-малко зрелостници в училищата; 

 Демографски проблем в Европа 

– все повече европейски университети се 

борят за привличането на студенти от 

Арабския свят, Азия и Африка, където има 

прираст на населението; 

 Невъзможност за отговор на 

интензивното развитие и бързо 

променящите се тенденции във висшето 

образование; 

 Зависимост от институциите в 

страната – промени в законодателството; 

 Бързият темп на нарастване  на 

свободните места в българските висши 

училища; 

 Забавяне в повишаването на 

качеството и разнообразието на 

образователния продукт; 

 Колебания в интензитета на  

търсенето на образование; 
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 Повишаване 

конкурентоспособността на 

образователния продукт и съпътстващите 

го услуги; 

 Привличане на компании, 

които да подпомагат финансово 

(стипендии срещу стаж и работа) 

обучението на студентите – развитие на 

Fundraising; 

 Партньорство с 

международни компании и браншови 

организации, според предлаганите 

специалности във висшето училище и 

стимулирането им в съвместно 

организиране на обучение и набиране на 

студенти; 

 Привличане на компании, 

вносители и производители на продукти, 

свързани с образование и съпътстващи 

услуги за спонсориране и даряване на 

оборудване с цел реклама; 

 Утвърждаване на висшето 

училище по мениджмънт като лидер в 

обучението по бизнес и туризъм в 

Централна и Източна Европа; 

 Привличане на студенти от все 

повече държави; 

 Обучение на студенти със 

специални физически потребности; 

 Участие в нови и подобряване 

на позициите в сега съществуващите 

международни рейтингови системи; 

 Икономически, политически и 

военни кризи в държавите, от които идват 

по-голяма част от студентите на ВУМ; 
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 Популяризиране на 

постижения на студенти и преподаватели; 

 Привличане на все повече 

студенти от т.нар. нетрадиционни групи; 

 Привличане на редовни 

студенти от европейски страни, вкл. от 

държави в ЕС; 

 Въвеждане на краткосрочни 

обучения по различни направления 

(според специалностите/Академичните 

школи на ВУМ) с цел увеличаване достъпа 

до образователни услуги на 

нетрадиционни студенти; 

 Развитие на НИД с цел 

финансова стабилност; 

 Въвеждане на нови практики в 

преподаването и работата със студенти.  

 

 

 

3 МИСИЯ, ВИЗИЯ И ЦЕННОСТИ НА ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО 
МЕНИДЖМЪНТ, гр. ВАРНА 

 

Визия 

ВУМ се стреми да се утвърди като висше училище от предприемачески тип, което 

допринася за изграждането на общество, базирано на знанието в България, и е сред най-

успешните висши училища в Източна Европа, широко известно чрез: 

 

 качественото обучение и успешната личностна и професионална реализация на 

своите студенти; 

 релевантните на нуждите на обществото научни изследвания и публикации на 

членовете на академичния състав; 

 високата степен на интернационализация на академичната общност и учебното 

съдържание във ВУМ; 
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 креативността и предприемаческия дух, прилагани във всички дейности на 

институцията. 

 широкото сътрудничество с бизнеса и провеждането на засилено практическо 

обучение на студентите в реална работна среда. 

 

 

Мисия 

 

Като поставя своите студенти в центъра, ВУМ се ангажира: 

 да предоставя качествено и адекватно на нуждите на бизнеса и съвременното 

общество образование чрез прилагане на ясно изразен интердисциплинарен 

подход, иновативни методи на обучение и фокус върху предприемаческите 

умения на студентите; 

 да създава либерална среда за развитие на наука и научно-приложни 

изследвания, която насърчава креативността и предприемаческия дух; 

 да си партнира активно с бизнеса и гражданското общество с цел трансфер на 

иновации и развитие на социално предприемачество. 

 

Ценности 

 

Във всички свои дейности академичната общност на ВУМ ще защитава следните 

принципи и ценности:  

 

 стремеж към качество и амбиция за успех; 

 етика и взаимно уважение; 

 социална отговорност и устойчивост. 

 

4 СТРАТЕГИЧЕСКИ ТЕМИ, ЦЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ И ПЛАНИРАНИ 
ИНИЦИАТИВИ 

 

Стратегията за развитие на ВУМ в периода 2021-2025 г. включва пет стратегически 

теми/области на развитие, по които академичната общност на ВУМ в диалог и тясно 

сътрудничество с различни външни заинтересовани страни постигна дългосрочно 

споразумение. Петте стратегически теми, които обединяват и разширяват 

формулираните през 2016 г. пет стратегически цели за развитие на институцията, 

включват (1) образование и обучение, (2) наука и иновации, (3) интернационализация 

и глобализация, (4) трансфер на знание и взаимодействие с бизнеса и местната 

общност, и (5) лидерство и финансова устойчивост. 
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В настоящата Стратегия петте теми/области на развитие продължават да биват 

разглеждани в контекста на концепцията за предприемачески университет. Тази 

концепция предлага универсални решения и отговори на такива глобални 

предизвикателства пред висшите училища, като необходимостта от диверсификация на 

съществуващите финансови модели, глобализацията в сектора, необходимостта от 

отчетност и точно измерване на резултатите и въздействието, превръщането на 

образованието в специфичен продукт, а на студента в активен участник и потребител на 

този продукт, повсеместната дигитализация и прилагане на информационните 

технологиите в процесите в сектора и т.н. Концепцията за предприемачески университет 

се простира далеч отвъд преподаването на предприемачество в рамките на учебните 

програми и стимулирането на бизнес начинания и инициативи сред студентите.  

 

На първо място, предприемаческият университет е отворена институция, която е тясно 

свързана и си взаимодейства активно с всички вътрешни и външни заинтересовани 

страни, които от своя страна определят и споделят дневния ред и актуалните приоритети 

на висшето училище. От друга страна, предприемаческият университет функционира 

като стабилна и финансово независима организация, която привлича и генерира 

собствени приходи чрез участието в предприемачески инициативи и иновативни 

проекти. Основна функция на предприемаческия университет е подготовката на 

студенти, които са креативни, предприемчиви, адаптивни към промяна и със силни 

лидерски умения, които в крайна сметка са способни сами да планират и управляват 

своята професионална кариера и личностно развитие. Именно това са основните цели, 

които ВУМ си поставя, и които са включени в рамките на петте стратегически области за 

развитие на институцията. 

 

Концепцията за предприемачески университет обхваща всички основни дейности на 

висшето училище, именно неговото управление, организационна структура, финансова 

независимост, връзки между основните звена, взаимодействие с всички вътрешни и 

външни за институцията засегнати страни, трансфер на знание, иновации и резултати от 

научни изследвания, разработване на нови учебни програми, начини на преподаване, 

интернационализация на академичната общност и учебното съдържание. В рамките на 

петте стратегически теми за развитие бяха формулирани общо 12 на брой стратегически 

цели, до постигането на всяка от които води серия от планирани инициативи и дейности. 
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4.1 ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 

Стратегическа цел 1. 

 

Успешна професионална реализация на всички студенти, завършили ВУМ в рамките 

на 9 месеца след дипломирането им 

 

Планирани инициативи: 

1. Оптимизиране на съществуващите учебни програми чрез ревизия на резултатите от 

учене и създаването на нови учебни програми на бакалавърско и магистърско ниво 

вследствие на периодични проучвания на актуалните нужди на пазара на труда сред 

работодатели и бизнес партньори на ВУМ в България и ЕС. 

2. Въвеждане на допълнителни учебни дисциплини в учебните програми с цел 

изграждане на висока предприемаческа култура и предприемачески умения и 

компетенции сред студентите, както и повишаване на броя на завършилите ВУМ, които 

се дипломират с предприемачески проект. 

3. Повишаване на броя на дисциплините, преподавани от преподаватели на ВУМ 

съвместно с експерти от бизнеса, както и на броя на часовете, водени от гост-

преподаватели от партньорски на ВУМ университети в чужбина. 

4. Разработване на нови учебни програми с ясно изразен интердисциплинарен профил, 

които изграждат знания и компетенции в различни области на знанието. 

5. Разработване и въвеждане на иновативни методи на учене и педагогически техники, 

включително чрез широко използване на информационните технологии. 

6. Въвеждане на изискване за задължителна мобилност в чужбина с цел обучение или 

практика с мин. продължителност от 3 месеца в рамките на обучението на всеки студент, 

завършил ВУМ. 

7. Подобряване на механизмите за кариерно консултиране във ВУМ и разширяване на 

мрежата от бизнес партньори на ВУМ в България и страните от ЕС, които приемат на 

стажове студенти на ВУМ; проследяване на кариерното развитие и предоставяне на 

услуги, свързани с кариерно консултиране на всички възпитаници на ВУМ в рамките на 

пет години след дипломирането им. 

8. Предоставяне на практически възможности за интегриране на допълнителни стажове 

в индустрията с продължителност до една академична година в рамките на обучението 

на студентите. 

 

Стратегическа цел 2. 

Привличане на талантливи студенти от България и чужбина, и повишаване на общия 

брой на студентите във ВУМ 
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Планирани инициативи: 

1. Разработване на нови съвместни програми за обучение във всички предлагани от ВУМ 

направления в сътрудничество с най-престижните партньорски университети на ВУМ зад 

граница, които да разширят пред студентите на ВУМ възможностите за получаване на 

поне две дипломи. 

2. Разработването на т.н. top-up програми на бакалавърско ниво по британски модел, 

към които да бъдат трансферирани за последна година на обучение във ВУМ студенти 

от партньорски университетите в чужбина. 

3. Предоставяне на качествено образование в съответствие с международните 

стандарти, което позиционира ВУМ високо в рамките на националната рейтингова 

система на ВУМ, както и в различни международни рейтингови системи, включително 

SSRN, U-Multirank, Eduniversal, и в частност Best Masters. 

4. Усъвършенстване на системата за финансово стимулиране чрез предоставяне на 

стипендии за успех, която да позволи на талантливи студенти с проблемно материално 

състояние да финансират обучението си във ВУМ. 

5. Осигуряване на възможности за гъвкав учебен график с цел съчетаване на учене и 

работа. 

6. Привличане на студенти с нетипичен профил, т.е. работещи, семейни, завършили 

средно образование преди повече от 2 години чрез предлагане на гъвкави форми на 

обучение във ВУМ, включително чрез активно прилагане информационните технологии 

в процеса на учене и преподаване. 

7. Промотиране на магистърските програми на ВУМ в областите бизнес администрация 

и мениджмънт в туризма сред мениджъри от индустрията на средно и високо ниво. 

 

Стратегическа цел 3. 

Личностно израстване на студентите на ВУМ и превръщането им в активни граждани 

 

Планирани инициативи: 

1. Разработване на програма за подобряване на т.н. меки умения при студентите, 

включително креативност, управление на времето, умения за водене на преговори, 

управление на конфликти, изграждане на доверие и т.н.  

2. Разработване и прилагане на програма за развитие на таланти във ВУМ, която 

предлага разнообразни възможности за участие в извън-аудиторни инициативи и 

проекти, които стимулират развитието на таланти в различни области на живота, 

включително наука и изкуство. 

3. Подобряване на механизмите за включване на студентите в процесите на 

институционално управление с цел изграждане на техните лидерски умения и 

превръщането им в агенти на промяната. 

4. Активно въвличане на студентите в научни и научно-приложни изследвания, които 

развиват техния капацитет за създаване и управление на иновации. 
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5. Финансова и педагогическа подкрепа за създаване нови иновативни студентски 

стартъпи и развитие на предприемачески умения и култура у студентите. 

6. Активно ангажиране на студентите в процесите на оценка на качеството във ВУМ чрез 

регулярното им включване и участие в анкети, фокус групи и самостоятелни интервюта, 

целящи както подобряването на качеството във висшето училище, така и превръщането 

на студентите в активни и осъзнати участници в процеса на формиране и предлагане на 

образователния продукт.  

7. Стимулиране на инициативи и проекти на ВУМ в областта на социалното 

предприемачество с активното включване на студентската общност, които да подобрят 

социалната чувствителност на студентите и да насочат вниманието им към нуждата от 

социална ангажираност и промяна. 

 

4.2 НАУКА И ИНОВАЦИИ 

 

Стратегическа цел 4. 

Утвърждаване на ВУМ като висше училище от изследователски тип 

 

Планирани инициативи: 

1. Инвестиции в привличането и кариерното, и научно развитие на талантливи млади 

изследователи и преподаватели от България, и чужбина. 

2. Стимулиране на научното и кариерно израстване на академичния състав във ВУМ с 

цел увеличаване броя на преподавателите във ВУМ, които притежават докторска степен.  

3. Инвестиции в подобряването на научно-изследователската инфраструктура във ВУМ. 

4. Стимулиране на научните и научно-приложните изследвания във ВУМ в рамките на 

приоритетните области, посочени в Иновационната стратегия за интелигентна 

специализация на Република България 2014-2020 г., в които преподавателите на ВУМ 

публикуват. 

5. Създаване и утвърждаване на нови научни издания във ВУМ, както и разширяване на 

мащаба и влиянието на вече утвърдените European Journal of Tourism Research и VUM 

Management Review. 

6. Осигуряване на финансова и творческа свобода на членовете на академичния състав 

на ВУМ с цел засилване на публикационната дейност във ВУМ и повишаване на общия 

брой на научните публикации в реферирани издания в SCOPUS. 

7. Запазване на настоящите водещи позиции на ВУМ в SCOPUS в направленията, в които 

изследователите на ВУМ приоритетно публикуват, а именно туризъм, мениджмънт, 

изследване на културните различия и общуване в мултикултурна среда, хранителни 

технологии, педагогика, информационни технологии и др.  

8. Институционална подкрепа при разработването и участието в научни проекти в 

рамките на програма Хоризонт 2020, както и в проекти, финансирани от Фонд Научни 

изследвания в България. 
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9. Осигуряване на устойчиво финансиране за участие в авторитетни научни конференции 

и форуми в чужбина, както и за ежегодното провеждане на научни конференции във 

ВУМ. 

 

Стратегическа цел 5. 

Засилване на интеграцията във ВУМ между елементите на т.н. триъгълник на знанието 

– образование, научни изследвания и иновации 

 

Планирани инициативи: 

1. Интегриране на резултати от научните и научно-приложните изследвания на 

преподаватели във ВУМ в учебните програми на ВУМ. 

2. Разработване и стартиране на докторски програми по мениджмънт и по туризъм във 

ВУМ с участието на експерти от бизнеса. 

3. Въвличане и ангажиране на студенти на ВУМ в научни изследвания и научни 

публикации на преподаватели във ВУМ. 

4. Разработването на иновативни продукти, процеси и решения в областта на бизнеса и 

мениджмънта, туризма и гостоприемството, и информационните технологии във ВУМ и 

трансферирането им в индустрията и практиката. 

 

4.3 ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 

 

Стратегическа цел 6. 

Стимулиране на международната мобилност на студентите и персонала 

 

Планирани инициативи: 

1. Превръщане на изходящата студентска мобилност с мин. продължителност от 3 

месеца в задължителен елемент и изискване при дипломиране в бакалавърските 

програми за обучение. 

2. Диверсифициране на възможностите за студентска мобилност с цел обучение чрез 

увеличаване на броя на регионите, страните, партньорските университети и програмите 

за обучение, в които студенти на ВУМ могат да осъществят мобилност с цел обучение. 

3. Разширяване на мрежата от работодатели и бизнес партньори на ВУМ в чужбина, 

включително в страни извън ЕС, с цел увеличаване на възможностите за студентски 

стажове и практики в индустрията в чужбина. 

4. Увеличаване на размера на привлеченото финансиране по Еразъм+ Ключова дейност 

1, както и привличане на финансиране за изходящи студентски мобилности извън 

европейската програма за мобилност. 

5. Подобряване на механизмите за организиране, фасилитиране и отчитане на 

изходящите студентски мобилности чрез оптимизиране дейностите на отдел 
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Международно сътрудничество, Учебен отдел, Център за благополучие и обслужване на 

студента и Кариерен център. 

6. Стимулиране на краткосрочната мобилност с цел преподаване чрез прилагане на 

гъвкав подход при организиране на учебния график и признаване на периода на 

мобилност в чужбина като пълноценно работно време във ВУМ. 

7. Повишаване на общия брой на изходящите мобилности на персонала за всяка 

академична година до мин. 50% от общия брой на служителите. 

8. Гарантиране на участие в мин. три мобилности до 2020 г. на всеки представител на 

академичния персонал във ВУМ. 

9. Оптимизиране на механизмите за признаване на резултатите от мобилността на 

персонала и обвързването им с годишната атестация. 

 

Стратегическа цел 7. 

Насърчаване на международното измерение във ВУМ (на англ. internationalization at 

home) чрез интернационализация на академичната общност и учебното съдържание 

във ВУМ 

 

Планирани инициативи: 

1. Повишаване броя на чуждестранните студенти, регистрирани за целия курс на 

обучение във ВУМ, до 50% от общия брой студенти чрез оптимизиране на 

маркетинговата стратегия и онлайн присъствието на ВУМ. 

2. Постигане на устойчив ежегоден ръст в броя на входящите студенти с цел кредитна 

мобилност чрез активно участие на ВУМ в програма Еразъм+ Ключова дейност 1 за 

мобилност с университети в Европа, Азия, Африка, Южна и Северна Америка. 

3. Диверсифициране на регионите и увеличаване броя на страните до мин. 50, от които 

идват чуждестранните студенти във ВУМ чрез разработването на нови образователни 

пазари и създаването и утвърждаването на нови академични партньорства в страни и 

региони, в които в миналото ВУМ не е сътрудничил в Южна и Северна Америка, Африка 

и Азия. 

4. Повишаване на дела на студентите, записани в програми на ВУМ, водещи до 

придобиване на двойни степени, до ¾ от общия брой регистрирани студенти във ВУМ. 

5. Интегриране във всички програми на ВУМ на учебни дисциплини, целящи 

подобряване на уменията на студентите за общуване и взаимодействие в мултикултурна 

среда. 

6. Създаване на условия за подобряване на чуждоезиковите компетенции на студентите 

на ВУМ чрез организиране и провеждане на допълнителни учебни часове по всички 

предлагани за обучение във ВУМ езици; въвеждане в учебния план на обучение по 

български език и култура за всички чуждестранни студенти във ВУМ. 

7. Повишаване на броя и продължителността на входящите преподавателски 

мобилности към ВУМ чрез привличане на финансиране по Еразъм+, както и чрез 
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активиране на механизмите за реципрочност на преподавателски мобилности, 

заложени в партньорски споразумения на ВУМ, сключени извън Еразъм+. 

8. Създаване във ВУМ на модерна онлайн платформа, предлагаща MOOCs (Massive Open 

Online Courses) по примера на Coursera и EdX, в която преподаватели от ВУМ и 

партньорски на ВУМ университети разработват, публикуват и провеждат MOOCs, и която 

е с отворен достъп за студенти и обучаеми от цял свят. 

 

Стратегическа цел 8. 

Подобряване на конкурентоспособността на ВУМ чрез участие в международни 

академични и научни мрежи, проекти и консорциуми, целящи изграждане на 

капацитета и развитието на наука и иновации във висшето образование 

 

Планирани инициативи: 

1. Разработване от екипа на ВУМ на успешни проекти по Еразъм+ Ключова дейност 2 с 

цел изграждане на капацитета във висшето образование в сътрудничество с 

университети в различни региони на света, включително в Южна Америка, Близкия 

Изток и Северна Африка, и Азия. 

2. Участие на ВУМ като партньор в международни проекти за стратегически 

партньорства, обмен на добри практики и трансфер на иновации в различни области и 

дейности на висшето училище, включително връзки с бизнеса, развитие на 

предприемачеството, подобряване на механизмите за управление и финансов 

мениджмънт, интернационализация на учебното съдържание и т.н. 

3. Разработване на иновативна магистърска програма в областта на дигиталния 

маркетинг и търговия в сътрудничество с университети, които вече предлагат такива 

програми, с цел създаване на магистърска програма в рамките на програма Erasmus 

Mundus Joint Master Degrees. 

4. Участие на изследователски екипи на ВУМ в проекти по програма Хоризонт 2020, 

които подкрепят интернационализацията в науката и създаването на устойчиви 

международни научни консорциуми. 

 

4.4 ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БИЗНЕСА И 
МЕСТНАТА ОБЩНОСТ 

 

Стратегическа цел 9. 

Превръщане на ВУМ в бизнес хъб за трансфер на знание и иновации в областта на 

бизнеса, мениджмънта и туризма в региона на Североизточна България 

 

Планирани инициативи: 

1. Създаване на институционално звено във ВУМ, което да координира процесите на 

трансфер на знание и взаимодействие с бизнеса и местната общност. 
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2. Развитие и промотиране на консултантска дейност от страна на новосъздаденото 

звено във ВУМ, в рамките на което преподавателите на ВУМ ще подпомагат местните 

малки и средни предприятия чрез трансфер на експертиза и ефективни бизнес решения. 

3. Развитие на продължаващото обучение във ВУМ чрез предоставяне на образователни 

услуги и тематични тренинги по поръчка на външни лица и организации с цел 

стимулиране на ученето през целия живот. 

4. Създаване на стратегически партньорства между ВУМ и иновативни предприятия от 

региона с цел разработване на съвместни научни и научно-приложни изследвания. 

5. Разработване на иновативни продукти, процеси и решения във ВУМ и внедряването 

им в индустрията. 

6. Стимулиране на сътрудничество с бизнеса с цел привличане на финансиране за 

реализация на авторски права, лицензи и патенти. 

 

Стратегическа цел 10. 

Изграждане на устойчива предприемаческа екосистема във ВУМ 

 

Планирани инициативи: 

1. Комерсиализиране на продукти и процеси, разработени от екипи на ВУМ чрез 

създаването на иновативни стартъпи от страна на институцията. 

2. Създаване на условия за подпомагане на студентското предприемачество чрез 

изграждането на бизнес акселератор във ВУМ. 

3. Консултиране на бизнес планове и предприемачески инициативи на завършили 

студенти на ВУМ; поддържане на мрежа от бизнес контакти с всички завършили висшето 

училище. 

4. Привличане на средства за иновативни студентски предприемачески идеи чрез 

сътрудничество с бизнес ангели. 

5. Активно участие в европейските инициативи за прилагане на  принципите на 

устойчивото развитие и намаляване на негативното въздействие върху околната среда. 

 

4.5 ЛИДЕРСТВО И ФИНАНСОВА УСТОЙЧИВОСТ 

 

Стратегическа цел 11. 

Изграждане на култура на споделено лидерство във ВУМ 

 

Планирани инициативи: 

1. Преглед и усъвършенстване на организационната структура на ВУМ с цел намаляване 

на броя на управленските нива и превръщането на ВУМ в организация с по-скоро 

хоризонтална организационна структура. 
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2. Анализ на връзките между отделните звена с цел подобряване на механизмите за 

взаимодействие; организиране на ежегодни тематични тим билдинги с участието на 

всички служители в институцията. 

3. Проучване на лидерските умения на ниво средно и висше управленско ниво в рамките 

на анкети, фокус групи и интервюта с цел идентифициране на съществуващи слабости; 

организиране на обучения в областта на лидерството и управлението на промяната. 

4. Разработване на програма за дългосрочно планиране на назначенията на управленски 

позиции и кариерното израстване на служителите и преподавателите във ВУМ с фокус 

върху развитие на лидерски умения. 

5. Идентифициране на т.н. неформални лидери в институцията и включването им в 

процесите на взимане на решения. 

 

Стратегическа цел 12. 

Постигане на дългосрочна финансова стабилност 

 

Планирани инициативи: 

1. Оптимизиране на разходите за човешки ресурси и дългосрочното им обвързването с 

постигнатите резултати. 

2. Повишаване на разходите за развитие и управление на таланти във висшето училище, 

включително чрез обучение и програми за менторинг и коучинг. 

3. Регулярни инвестиции в поддържането на модерна учебна инфраструктура. 

4. Повишаване на приходите от такси за обучение чрез увеличаване на броя на 

студентите. 

5. Повишаване на размера на проектното финансиране във ВУМ, целящо изграждане на 

капацитета във висшето училище. 

6. Привличане на външно целево финансиране за разработването на научни и научно-

приложни изследвания. 

7. Повишаване на приходите от продължаващо обучение чрез разширяване на 

образователните услуги, които ВУМ предлага на външни лица и организации. 

8. Получаване на приходи от консултантска дейност и комерсиализация на 

интелектуални продукти и иновативни бизнес решения, разработени във ВУМ. 

 

 

 


