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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Настоящата Стратегия за управление на човешките ресурси на Висше училище по 

мениджмънт, град Варна (ВУМ) обхваща периода от 2021 до 2025 година. Tя 

представлява продължение на приетата Стратегия за управление на човешките ресурси 

на ВУМ за периода 2016-2020 г. и е актуализирана вследствие на обновяване на 

Стратегията за развитие на ВУМ за периода 2021-2025 година. 

 

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

формулираните в предходната Стратегия за управление на човешките ресурси на ВУМ 

2016-2020 г. стратегически области и цели са актуални и за следващия петгодишен 

период. Разширяването на Стратегията с нови мерки и инициативи се налага от гледна 

точка на промените в средата на съществуване на ВУМ. 

 

Настоящата стратегия поддържа съвременното разбиране за широк обхват на 

човешките ресурси в модерната организация като синтез от знания, умения, 

способности (талант) и опит не само от конкретните индивиди, работещи в нея, а и на 

всички заинтересовани страни от нейната външна среда, а именно: вече завършили и 

настоящи студенти, международни академични партньори, бизнес партньори, 

представители на гражданското общество на територията на Североизточния район за 

планиране, родители на студенти на ВУМ.  

 

Стратегията за управление на човешките ресурси цели да се даде ясна концепция 

за очакваните резултатите и целите на управлението на човешкия капитал на ВУМ, както 

и ориентиране за материалните и финансовите ресурси и в познанията за прилагане на 

опита на европейските и световните системи за управление на човешките ресурси от 

една страна, а от друга - на водещи университети по света. 

 

Стратегията за управление на ЧР съответства на предизвикателствата пред 

българското и европейското образование за осигуряване на значимата цел ВУМ да се 

установи и израства като предприемачески университет.    

 

Настоящата стратегия представлява дългосрочна и всеобхватна програма, която 

определя рамките на действие в областта на управлението на човешките ресурси за 

постигане на целите на ВУМ – осъществяването на интелигентна, устойчива и 

приобщаваща промяна във висшето училище като университет от предприемачески 

тип. В съответствие със Стратегията за развитие на ВУМ 2021-2025 г., под интелигентна 

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

на отделните членове на академичната общност на ВУМ, постигана чрез обучение, 
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образование и инвестиция в развитие на човешките й ресурси и управлението на таланта 

на служителите.  

 

При осъществяването на настоящата Стратегия всички участници и засегнати 

страни следва да се придържат към принципите на устойчиво развитие на висшето 

училище чрез разумно и рационално използване на всички ресурси.  

 

За промените, които Стратегията за развитие на ВУМ цели, следва да бъдат 

привлечени всички представители на академичната общност, в това число партньори и 

външни заинтересовани от дейността на ВУМ лица и организации, които с капацитета си 

формират неговите човешки ресурси. 

 

Формулираната интелигентна, устойчива и приобщаваща промяна в развитието на 

ВУМ като университет от предприемачески и изследователски тип - основен приоритет 

на неговата Стратегия за управление на човешките ресурси - кореспондира със 

Стратегията за развитие на ВУМ като институция и с приоритетите на европейското 

законодателство и нормативна уредба в сферите на висшето образование и човешките 

ресурси. 

 

При разработването на настоящата Стратегия за управление на човешките ресурси са 

взети под внимание следните документи, приети и прилагани на европейско равнище: 

 

 Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в образованието и 

обучението (Education and Training 2020); 

 Стратегията за реформа и модернизация на висшето образование в Европа 

(Higher Education Modernization Agenda).; 

 Европейското висше образование в световен план (European Higher Education in 

the World (2013); 

 Европейската харта на учените; 

 Кодекс за назначаване на изследователи на Европейската комисия 

 

На национално равнище Стратегията за управление на човешките ресурси се 

основава на приетата през 2020 г. Стратегия за развитие на висшето образование в 

Република България в периода 2021-2030 г. която от своя страна също целят създаването 

в България на икономика и общество, базирани на знанието. 

 

На институционално равнище Стратегията за управление на човешките ресурси се 

основава на Стратегията за развитие на ВУМ и всички нормативни документи, касаещи 

човешките ресурси, представляващи част от Системата за управление на човешките 

ресурси или системата за финансово управление и контрол. 
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Стратегията  

 е насочена към ефективно управление на основния капитал на ВУМ – 

хората, които работят в него и от неговата външна среда; 

 е насочена като въздействие и като резултат и към външната на ВУМ среда 

– внедряване на студентите, на представителите на работодателите им от 

бизнеса, и на тяхната семейна среда като разширено разбиране на 

понятието за човешки ресурси;  

 стимулира развитието на основните функции на управлението на 

човешките ресурси във висшето училище като откриване, привличане, 

наемане, социализиране, развитие и обучение, възнаграждение, 

награждаване, изпълнение и контрол на човешките ресурси. 

 

В настоящата Стратегия управлението на човешките ресурси се разглежда като 

стратегически и последователен подход на целенасочено влияние върху работещите с 

цел повишаване на ефективността на работата им за постигане на високо качество на 

образователните услуги за студентите и възрастни обучаващи се. 

 

      Стратегията е разработена с разбирането за спецификата на управлението на 

човешките ресурси, основана и на визията на хората, работещи във ВУМ, като: 

 

 Социален капитал с възможности за развитие; 

 Хората са отделни личности със свои индивидуални силни страни, знания, опит, 

равнище на компетентност, потребности, интереси, мотивация, лични съдби; 

 Индивидуални възприятия по отношение на заеманата позиция, на влаган труд, 

работна среда и механизми за управление. 

 

1 КРАТЪК АНАЛИЗ НА НАПРЕДЪКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ, ЗАЛОЖЕНИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА ВИСШЕ 
УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 Г. 

 

Във Висше училище по мениджмънт ежегодно се провеждат обучения на 

преподавателския състав. За периода 2016 – 2020 г. са проведени общо 5 обучения.  

 

Основни теми, които се разглеждат, могат да бъдат категоризирани в следните 

направления: 

 

 Резултати от предходната и планове и цели за текущата академична година; 

 Умения за работа със студенти в интеркултурна и мултикултурна среда; 
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 Изисквания към качеството на преподаване и към академичния състав, 

включително и документална отчетност, административни изисквания и др.  

 Партньорства и възможности за мобилност на преподаватели и студенти в 

съответствие със стратегията за интернационализация на Висше училище по 

мениджмънт; 

 Обогатяване и развиване на уменията за преподаване; 

 Умения и компетенции за провеждане на качествена научно-изследователска 

дейност и публикуване в индексирани издания и др. 

 

Наред с това, в периода 2019 - 2021 година, преподаватели на Висше училище по 

мениджмънт се включиха и в международни обучения, проведени съвместно с 

представители на университети от Украйна. За посочения период представители на ВУМ 

участваха в 9 такива обучения, където съвместно със свои колеги разглеждаха теми като:  

 Стратегии за интернационализация на висшето образование,  

 Инновации в преподаването в контекста на глобализацията,  

 Адаптивни методи за преподаване,  

 Пост-некласическа парадигма: стратегии и методи за личностно и 

професионално развитие на студентите във висшите училища на България 

и Украйна 

 

Висше училище по мениджмънт предоставя възможности за повишаване 

квалификацията и компетентностите и на представителите на административния и 

обслужващ персонал. Наред с възможностите за участие в кръгли маси, дискусии, 

изложения и конференции, на които университетът е домакин, ежегодно се провеждат 

минимум две специализирани обучения за представителите на административния 

състав, едното от които е насочено към оптимизиране и подобряване механизмите и 

технологиите за предоставяне на административни услуги, а второто е с фокус върху 

подпомагане личностното и професионално развитие на студентите чрез предоставяне 

на възможности за неформално учене, професионално ориентиране и развитие на меки 

умения. 

 

В обученията се включват представители на всички отдели, които под една или 

друга форма работят със студенти:  

 Маркетинг и прием на студенти 

 Международно сътрудничество 

 Кариерен център 

 Учебен отдел 

 Счетоводство 

 Проекти и приложни изследвания 

 Библиотечно-информационен център 

 Общежитие и спорт 
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 Благополучие и обслужване на студентите 

 

Програмата на обученията обикновено включва уводна (теоретична част) и 

разглеждане реални казуси от практиката, които колегите споделят. В периода на 

пандемията от COVID-19 обученията се провеждаха в онлайн среда, като наред с това в 

програмите бяха включени нови акценти и теми, целящи оптимизирането на 

дистанционната и онлайн работа със студентите. 

 

Наред с проведените специализирани местни обучения, и в изпълнение 

стратегията за интернационализация на Висше училище по мениджмънт, представители 

на административния персонал имаха възможността да се обучават и в чуждестранни 

университети-партньори. В периода 2016-2020 г. представители на административния 

персонал във ВУМ участваха в близо 50 мобилности с цел обучение в чужбина. 

Обученията бяха организирани от партньорски на ВУМ и предимно академични 

институции в общо 20 страни. Проведените обучения целяха както подобряване на 

професионалната подготовка и експертиза и обмен на добри практики в конкретната 

професионална област и административна дейност във ВУМ, така и развитие на 

различни лични умения и компетенции на административния персонал във висшето 

училище. Форматът на проведените в чужбина обучения варираше в зависимост от 

приемащата страна и обучителите, които отговаряха за провеждането на обученията, и 

включваше участие в тренинги и семинари, активно наблюдение на работата (job 

shadowing) и учене чрез правене (learning by doing).  

 

ВУМ предоставя хармонична и подходяща среда за научно израстване и развитие 

на преподавателския състав и на своите студенти, което неизменно води до успехи в 

научно-изследователската сфера, както на национално, така и на международно ниво. 

 

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. 

 

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 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). 
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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. 

 

 Вземайки предвид съвременното разбиране за широк обхват на човешките 

ресурси, т.е. включване на всички заинтересовани страни от нейната външна среда в 

разбирането на понятието, през периода 2018-2020 година Департамента за модерно 

образование към ВУМ е провел 19 краткосрочни обучения за над 300 участници за 

продължаваща квалификация на педагогически специалисти и академични 

преподаватели и е реализирал дългосрочни квалификационни курсове за допълнителна 

професионална квалификация за 35 участници, както и за специализация – за 4 

участници. 

 

2 ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ, МИСИЯ И ВИЗИЯ НА 
УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ВЪВ ВУМ 

 

2.1  Основни положения 

 

Настоящата Стратегия поддържа съвременното разбиране за широк обхват на 

човешките ресурси в модерната организация като синтез от знания, умения, 

способности (талант) и опит не само от конкретните индивиди, работещи в нея, а и на 

всички заинтересовани страни от нейната външна среда, а именно: вече завършили и 

настоящи студенти, международни академични партньори, бизнес партньори, 

представители на гражданското общество на територията на Североизточния район за 

планиране, родители на студенти на ВУМ.  

 

Ефективното управление на човешките ресурси във ВУМ се основава на 

ключовата теза, че хората са ключов фактор за конкурентното предимство на всяка една 

организация на съвременния етап. Повишаването на ефективността в управлението на 

човешките ресурси (УЧР) е най-важният инструмент за осъществяването на цялостната 

политика и осигуряването на устойчивото развитие на ВУМ.  

 

УЧР е непрекъснат и цялостен процес за подбор на най-подходящите служители 

от административния и академичния състав, на тяхната социализация и обучение, 

мотивиране и развитие с оглед на осъществяване на общоорганизационните цели.  

 

 Наемането на служителите и преподавателите трябва да способства за 

непрекъснатото повишаване на доверието към висшето училище, за да привлича все 
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повече и повече студенти в предлаганите специалности чрез високо качество на 

изпълнение на предявяваните към тях изисквания, да работят всеотдайно за 

предоставяне на качествена образователна услуга, да влагат висока креативност във 

влагания труд. 

 

 Процесът на привличане на качествени служители и преподаватели изисква да 

бъде съпроводен с непрекъснато усъвършенстване на работната среда и условия на 

труд, подтикващ към творчески подходи, сигурност на работното място, адекватно на 

вложените усилия и получените резултати възнаграждение; отлични възможности за 

обучение и развитие на собствения потенциал и кариера, високо позитивен климат на 

взаимоотношения, взаимопомощ и екипна работа. Изграждането на взаимоотношения, 

които се базират на ценности като справедливост, честност и доверие, уважение към 

таланта на всеки, са елемент на новата управленска култура, поставяща във фокуса 

конкретната личност, индивидуалния подход, лидерството, дисциплината и екипното 

изпълнение на задачите качествено и в срок при най-ниски разходи. 

 

 Ефективното управление на човешките ресурси изисква използването на 

съвременни методи, средства и инструментариум от световната и българската практика, 

базирани на разбирането за отлично познаване на силните страни на всеки конкретен 

служител, позоваването на тях и развитието им. 

 

 Основната роля за осъществяването на настоящата Стратегия се присъжда на 

висшето ръководство на ВУМ, на ръководителите на основните административни и 

академични звена, притежаващи висок морал, ценности и модели на поведение, 

отговарящи на мисията, визията и задачите на висшето училище. 

 

2.2 Мисия, визия и ценности на управлението на човешките 
ресурси във Висше училище по мениджмънт, гр. Варна 

 

Мисията на управлението на човешките ресурси е откриване, привличане, развитие и 

задържане на най-талантливите преподаватели и служители за предоставяне на най-

качествените образователни услуги във ВУМ като университет от предприемачески и 

изследователски тип. 

 

Концепцията за предприемачески университет обхваща всички основни дейности 

на висшето училище: неговото управление, в това число и на човешките ресурси, 

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 
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общност и учебното съдържание. Комплексът от планирани инициативи и дейности за 

осъществяване на целите води до формулиране на следната система от ценности на 

човешките ресурси и на тяхното управление, създаващи неговата 

 

Визия 

Съвременно, компетентно, прозрачно и ефективно управление на човешките ресурси, 

поддържащо предприемчиви, креативни, отговорни, високо мотивиран академичен 

състав и служители с необходимите компетентности и потенциал за успешно 

постигане мисията, визията и стратегическите цели на ВУМ, както следва: 

 

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; 

 креативността и предприемаческия дух, прилагани във всички дейности на 

институцията. 

 

Мисия на ВУМ: 

Като поставя своите студенти в центъра на своята дейност, 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 науката и научно-приложните 

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 на ВУМ: 

Във всички свои дейности академичната общност на ВУМ защитава следните принципи 

и ценности:  

 стремеж към качество и амбиция за успех; 

 етика и взаимно уважение; 

 социална отговорност и устойчивост. 
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3  СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

 

Стратегията за УЧР следва Стратегията за развитието на ВУМ в периода 2021-2025 

г., включваща пет стратегически области на развитие, по които академичната общност 

на ВУМ в диалог и тясно сътрудничество с различни външни заинтересовани страни 

постига дългосрочен ефективен диалог.  

 

Петте стратегически теми и за Управлението на човешките ресурси 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. В настоящата Стратегия петте области на 

развитие биват разглеждани в контекста на стратегическата концепция за развитие на 

ВУМ като университет от предприемачески тип. 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.  

 

Тази задача предлага стратегически решения на такива глобални предизвикателства 

пред висшето училище като: 

 превръщане на висшето образование в специфичен високо креативен и видимо 

рационално-полезен продукт, а на студента - в активен участник, потребител и 

със своите ресурси надграждащ този продукт,  

 необходимост от диверсификация на съществуващите финансови модели,  

 нагласа към глобализация в сектора,  

 необходимост от непрекъснат мониторинг, отчетност чрез точно измерване на 

въздействието и резултатите в обучението,  

 повсеместна дигитализация и прилагане на информационните технологиите и 

т.н.  

 

От посочените предизвикателства спрямо основната стратегическа цел на ВУМ за 

УЧР следва, че подборът, привличането, обучението и развитието на човешките ресурси 

следва да обслужват постигането й в указания срок на действие на Стратегията. 

Следователно, на първо място, за предприемаческия университет като отворена 

институция, са необходими преподаватели и служители, които могат да взаимодействат 

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, за предприемаческия университет са необходими преподаватели и 

служители, които, за да функционира като стабилна и финансово независима 
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организация, умеят да привличат и генерират собствени приходи на  университета чрез 

участието в предприемачески инициативи и иновативни проекти.  

 

На трето, но първо по значение, място основна функция на предприемаческия 

университет е подготовката чрез преподавателския състав и административния контекст 

на ВУМ на студенти - креативни, предприемчиви, адаптивни към промяна и със силни 

лидерски умения, които в относителния край на обучението си са способни сами да 

планират и управляват предприемачески своята професионална кариера и личностно 

развитие.  

 

Представените дотук основни цели, които ВУМ си поставя, стават основа за 

изграждането на Стратегията за управление на човешките ресурси като най-важен 

фактор за осъществяване на целите.  

 

ЦЕЛ1: ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  

Качествено управление на човешките ресурси за постигане на висококачествено 

образование и обучение на студентите 

 

1.1. Ориентиране на човешките ресурси на ВУМ  

Мерки в Управлението на човешките ресурси:  

1. Привличане и подбор на преподаватели и административни служители, които умеят 

да: 

 търсят, откриват и развиват новото (идея, продукт, услуга) чрез търсене, 

откриване и решаване на проблеми; 

 оптимизират съществуващите учебни програми чрез ревизия на резултатите от 

обучението; 

 да създават нови учебни програми на бакалавърско и магистърско ниво на базата 

на периодични проучвания на актуалните нужди на пазара на труда сред 

работодатели и бизнес партньори на ВУМ в България и ЕС; 

 имат готовност за въвеждане на допълнителни учебни дисциплини в учебните 

планове с цел изграждане на висока предприемаческа култура и 

предприемачески  компетенции сред студентите; 

 привличат студенти за разработване на проекти за повишаване на броя на 

завършилите ВУМ, които се дипломират с предприемачески проект. 

  

2. Обучение на преподавателите и административния състав на ВУМ за екипна работа 

по изготвяне на характеристики и за екипно преподаване на учебни дисциплини 

съвместно с експерти от бизнеса, както и по време на учебни часове, водени от гост-

преподаватели от партньорски на ВУМ университети в чужбина. 
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3. Развитие на умения у преподавателите за разработване на синергетични учебни 

програми с ясно изразен интердисциплинарен профил, които изграждат знания и 

компетенции в различни области на знанието. 

 

4. Въоръжаване на преподавателите с иновативни интерактивни методи на обучение и 

педагогически техники, включително чрез широко използване на информационните 

технологии. 

 

5. Отговорност на всеки преподавател и служител за индивидуален подход и 

мотивиране на всеки студент за задължителна мобилност в чужбина с цел обучение или 

практика с минимална продължителност от 3 месеца в рамките на цялостното му 

обучение. 

 

6. Обучаване на преподавателите в умения за холистичен подход и кариерно 

консултиране на студентите и разширяване на мрежата от бизнес партньори на ВУМ в 

България и страните от ЕС, които осигуряват студентски стажове. 

 

7. Умения на преподавателите за 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. Запознаване с международните стандарти за качествено висше образование, което 

позиционира ВУМ високо в рамките на националната рейтингова система, както и в 

различни международни рейтингови системи, включително SSRN, U-Multirank, 

Eduniversal, и в частност Best Masters. 

 

9. Развитие на човешките ресурси за съизмерване на образователната услуга със 

стандартите по качеството чрез активно ангажиране на студентите в процесите на 

оценка на качеството на обучението във ВУМ чрез регулярното им включване в анкетно 

проучване, фокус групи и самостоятелни интервюта, целящи както подобряването на 

качеството във висшето училище, така и превръщането на студентите в активни 

участници в процеса на формиране и предлагане на образователния продукт. 
 

1.2. Компетентност за разпознаване, привличане и развиване на талантливи студенти 

от България и чужбина с оглед повишаване общия брой на студентите във ВУМ 
 

Мерки в Управлението на човешките ресурси:  

1. Мотивиране и обучение на преподавателите и административните служители в 

базови умения за мениджмънт на таланта – инструменти за откриване, развитие и 

задържане на талантливите. 
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2. Планиране на човешките ресурси с оглед на подбор и сред най-талантливите студенти 

за необходимите длъжности. 

3. Развитие на умения за поддържане на доверие и обратна връзка между 

преподаватели и администрация и студентите с оглед на разпознаване на силните им 

страни, таланти и надареност за начертаване зоната на най-близкото им развитие и 

навременни консултации за развитие. 

4. Постигане на грижовност и специално отношение у човешките ресурси на ВУМ към 

талантливи студенти с проблемно материално състояние чрез финансово стимулиране 

чрез стипендии за успех; осигуряване на гъвкав учебен график с цел съчетаване на учене 

и работа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5. Умения за 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 и чрез активно прилагане информационните технологии в 

процеса на обучение. 

6. Запознаване на преподавателите и служителите с т.нар. top-up програми на 

бакалавърско ниво по британски модел за трансфериране за последна година на 

обучение във ВУМ на студенти от партньорски университетите в чужбина. 

7. Запознаване с Директивата за продължаващо цял живот образование и развитие на 

маркетингови умения у преподавателите за промотиране на магистърските програми на 

ВУМ в областите Бизнес администрация и Мениджмънт в туризма сред мениджъри от 

индустрията на средно и високо ниво. 

8. Финансова и педагогическа подкрепа за създаване нови иновативни студентски 

стартъпи и развитие на предприемачески умения и култура у студентите. 
 

1.3. Развитие на „меки“ умения на човешките ресурси на ВУМ за личностно израстване 

на студентите му и превръщането им в предприемчиви граждани 
 

Мерки в Управлението на човешките ресурси:  

1. Умения на преподавателите за развитие на т.нар. меки умения у студентите (и 

първо у себе си), включващи креативност, управление на времето, умения за водене на 

преговори, управление на конфликти, изграждане на доверие и пр.  

2. Включване на преподавателите в разработване и прилагане на Програма за 

развитие на таланти във ВУМ с 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. Поемане на ангажимент от страна на преподавателите и административния 

състав за включване на студентите в процесите на институционално управление с цел 

изграждане на техните лидерски умения и превръщането им в агенти на промяната. 

4. Изграждане на умения у преподавателите за самооценяване чрез включване 

на студентите – блиц интервюта, анкетиране, тестване на нови знания и умения и пр. 
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5. Развитие на умения у преподавателите за социално предприемачество и 

подемане на инициативи и проекти с включване на студентската общност за 

подобряване на социалната чувствителност на студентите и тяхната социална 

ангажираност за промяна. 
 

ЦЕЛ 2 НАУКА И ИНОВАЦИИ 

Роля  на управлението на човешките ресурси за утвърждаване на ВУМ като висше 

училище от изследователски тип. 

2.1. Човешките ресурси с отговорност за ВУМ като училище от изследователски тип 
 

Мерки в Управлението на човешките ресурси:  

1. Обучение на човешките ресурси в Стандарт за научна креативност. 

2. Осигуряване на инвестиции в привличането и кариерното научно развитие на 

талантливи млади изследователи и преподаватели от България и чужбина. 

3. Стимулиране на научното кариерно израстване на академичния състав във ВУМ с цел 

увеличаване броя на преподавателите му с научна степен „доктор“.  

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

5. 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 

изследват и публикуват. 

6. 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. 

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

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

научните публикации в реферирани издания в SCOPUS. 

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

изследователите му приоритетно публикуват - туризъм, мениджмънт, изследване на 

културните различия и общуване в мултикултурна среда.  

9. Осигуряване на устойчиво финансиране участие на преподаватели и студенти в 

авторитетни научни конференции и форуми в чужбина, както и в ежегодното 

провеждане на научни конференции във ВУМ. 

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

развиват техния капацитет за създаване и управление на иновации. 
 

2.2. Интеграцията на човешките ресурси на ВУМ в „триъгълник на знанието“ – 

образование, научни изследвания и иновации 
 

Мерки в Управлението на човешките ресурси:  
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1. Интегриране на резултати от научните и научно-приложните изследвания на 

преподаватели във ВУМ в учебните програми и учебното съдържание на специалностите 

на ВУМ. 

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

ВУМ с участието на експерти от бизнеса. 

3. Привличане, обучение и ангажиране на студенти на ВУМ в научни изследвания и 

научни публикации съвместно с преподаватели от ВУМ. 

4. Разработване 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. 

5. Развитие на екипна компетентност у човешките ресурси за съвместни научни проекти 

и публикации чрез собствен Стандарт за колективна научноизследователска 

компетентност на ВУМ. 
 

ЦЕЛ 3 ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 

Постигане на висока интернационализация на академичната общност и учебното 

съдържание във ВУМ и на международната мобилност на човешките ресурси на ВУМ 
 

3.1. Интернационализация на академичната общност и на учебното съдържание във 

ВУМ за утвърждаване на неговото международно измерение (internationalization at 

home)   

 

Мерки в Управлението на човешките ресурси: 

1. Създаване на нагласа у човешките ресурси на ВУМ за отваряне към света, към 

чуждестранен научноизследователски опит и към новото знание по конкретните учебни 

дисциплини чрез повишаване броя и продължителността на входящите 

преподавателски мобилности към ВУМ; чрез привличане на финансиране по Еразъм+, 

както и чрез активиране на механизмите за реципрочност на преподавателски 

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

2. 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. 

3. Внедряване във всички програми на ВУМ на учебни дисциплини, разработени от 

преподавателите, целящи подобряване на уменията на студентите за общуване и 

взаимодействие в мултикултурна среда. 

4. Подобряване на чуждоезиковите компетенции на студентите на ВУМ чрез въвеждане 

на от преподавателите 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 на ВУМ. 
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5. Чрез ЧР на ВУМ да се постигне 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. 

6. Предприемаческо 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. 

7. Настойчивост при увеличаване дела на студентите, записани в програми, водещи до 

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

3.2. Повишаване капацитета и конкурентоспособността на човешките ресурси на ВУМ 

чрез включване в международни проекти и консорциуми за развитие на науката и 

иновациите във висшето образование 
 

Мерки в Управлението на човешките ресурси: 

1. Осъществяване на специализирана подготовка, поддържане на уменията чрез 

непрекъснато включване на човешките ресурси в екипи на ВУМ на успешни проекти по 

Еразъм+ Ключова дейност 2 с цел изграждане на капацитета им и на висшето 

образование в сътрудничество с университети в различни региони на света, 

включително в Южна Америка, Близкия Изток и Северна Африка, и Азия. 

2. Развитие на партньорски умения у преподавателския състав и административните 

служители на ВУМ за партниране в международни проекти за стратегически 

партньорства, за 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. Обучение на човешките ресурси за разработване на иновативна магистърска програма 

в областта на дигиталния маркетинг и търговия в сътрудничество с университети с такива 

програми с цел създаването на собствена на ВУМ в рамките на програма Erasmus Mundus 

Joint Master Degrees. 

4. Развитие на екипна компетентност на човешките ресурси на ВУМ за формиране на  

изследователски екипи за проекти, подкрепящи интернационализацията в науката и 

създаването на устойчиви международни научни консорциуми. 
 

3.3. Поддържане на международната мобилност на персонала и на студентите на ВУМ 

като стратегически елемент на системата на ЧР 
 

Мерки в Управлението на човешките ресурси:  
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1. Стимулиране на преподавателите за 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. 

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

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

3. Гарантиране на всеки представител на академичния състав на ВУМ на участие в мин. 

три мобилности до 2020 г.  

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

персонала и обвързването им с годишната атестация. 

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

месеца в задължителен елемент и изискване при дипломиране в бакалавърските 

програми за обучение. 

6. 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. 

7. 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. 

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

изходящите студентски мобилности чрез оптимизиране дейностите на отдел 

Международно сътрудничество, Учебен отдел, Център за благополучие и обслужване на 

студента и Кариерен център. 

 

ЦЕЛ 4 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА ВУМ С БИЗНЕСА И МЕСТНАТА 

ОБЩНОСТ И ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ  

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

бизнеса, мениджмънта и туризма в региона на Североизточна България 
 

Мерки в Управлението на човешките ресурси:  

1. За развитие на ключова компетентност в човешките ресурси за трансфер на знания да 

се създаде във ВУМ звено за координиране на процесите по взаимодействие с бизнеса 

и местната общност. 

2. Създаване на имидж на преподавателите на ВУМ чрез условия за развитие и 

промотиране на консултантска дейност от страна на новосъздаденото звено, в рамките 

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

региона с цел включване на човешкия потенциал в разработване на съвместни научни и 

научно-приложни изследвания. 

5. Използване на иновативния капацитет на човешките ресурси на ВУМ в разработване 

на иновативни продукти, процеси и решения във висшето училище и внедряването им в 

индустрията. 

6. Стимулиране на сътрудничество на преподавателите и административните служители 

с бизнеса с цел привличане на финансиране за реализация на авторски права, лицензи 

и патенти. 
 

4.2. Изграждане на устойчива предприемаческа екосистема във ВУМ 
 

Мерки в Управлението на човешките ресурси:  

1. Увеличаване престижа на човешките ресурси на ВУМ чрез комерсиализиране на 

продукти и процеси, разработени от негови екипи, чрез създаването на иновативни 

стартъпи от страна на институцията; чрез условия за водене на обучителни курсове 

особено по предприемачество, управление на промяната, стратегически мениджмънт и 

пр.; чрез консултантски услуги по направленията, предоставяни от ВУМ. 

2. Създаване на условия за подпомагане от страна на човешките ресурси на студентското 

предприемачество чрез изграждането на бизнес акселератор във ВУМ. 

3. Консултиране от страна на преподавателите на бизнес планове и предприемачески 

инициативи на завършили студенти на ВУМ; поддържане на мрежа от бизнес контакти с 

всички завършили висшето училище. 

4. Съучастие на преподаватели в привличане на средства за иновативни студентски 

предприемачески идеи чрез сътрудничество с бизнес „ангели“. 

ЦЕЛ 5 

ЛИДЕРСТВО И ФИНАНСОВА УСТОЙЧИВОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ   

Изграждане на култура на споделено лидерство във ВУМ  
 

5.1. Място и роля на човешките ресурси в изграждане култура на споделено лидерство 

във ВУМ 
 

Мерки в Управлението на човешките ресурси:  

1. Непрекъснато проучване, обогатяване и усъвършенстване на професионалната 

пригодност на човешките ресурси на ВУМ чрез подобряване на механизмите за 

взаимодействие между структурните звена в тип мрежова организационна структура. 

2. Разработване на Програма за дългосрочно планиране на назначения на управленски 

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

върху развитие на лидерски умения и „стратегически професии“. 

3. Организиране на ежегодни тематични тим билдинги с участието на всички служители 

на институцията за изграждане на позитивен работен климат и опознаване на 
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компетентностите чрез тюторство, тренинги и лекции от самите преподаватели и 

административни лидери. 

4. Проучване на лидерските умения на средно и висше управленско ниво чрез анкети, 

фокус групи и интервюта с цел идентифициране на силни лидерски качества и слабости 

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

5. Идентифициране на неформалните лидери в институцията и включването им в 

процесите на вземане на решения, а и като водачи на екипи. 
 

5.2. Финансово обезпечаване на развитието на човешките ресурси на ВУМ 
 

Мерки в Управлението на човешките ресурси:  

1. За постигане на дългосрочна финансова стабилност на УЧР да се оптимизират 

разходите за тях чрез дългосрочното обвързване на възнаграждението с постиганите 

резултати. 

2. Повишаване на разходите за развитие и управление на таланти сред персонала, и 

студентите в това число, във висшето училище, включително чрез обучение и програми 

за менторинг и коучинг. 

3. Регулярни инвестиции в поддържането на модерна учебна и научноизследователска 

инфраструктура. 

4. Повишаване обема на проектното финансиране във ВУМ, целящо динамично 

изграждане на капацитета на човешките ресурси на висшето училище и чрез самата 

работа по изготвянето и мениджмънт на проекти. 

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

приложни изследвания чрез академичния състав. 

7. Повишаване на приходите от продължаващо обучение чрез разширяване на 

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

компетентен и предприемчив преподавателски и административен състав. 

8. Увеличаване на средствата по развитие на човешките ресурси чрез приходи от 

консултантска дейност и комерсиализация на интелектуални продукти и иновативни 

бизнес решения, разработени във ВУМ. 

 

4 ИНДИКАТОРИ ЗА МОНИТОРИНГ И ИЗПЪЛЕНИЕ НА 
СТРАТЕГИЯТА 

  

За проследяване на изпълнението на заложените в Стратегията мерки ще бъде 

разработена система за мониторинг, в която ще бъдат изведени основните показатели, 

а именно: за оценка на изпълнението; за оценка на въздействието и за оценка на 

резултатите. 

На макроравнище част от индикаторите за успех на тази Стратегия могат да бъдат: 

 

 Процент на реализираните задачи от плановете за действие във ВУМ; 
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 Нарастващ брой лица, желаещи да работят по административни задачи и проекти 

и на администрацията като преподаватели; 

 Мотивираност на служителите и преподавателите - промяна на процентите от 

демотивирани към мотивирани на основата на ежегодното атестиране; 

 Относителен дял на предоставените консултантски услуги, проведени курсове за 

обучение, брой студенти и курсисти; 

 Процент на защитени научни звания и длъжности; 

 Брой новосъздадени и актуализирани учебни модули и програми; 

 Брой разработени и усъвършенствани източници на информация; 

 Индикатори за персонална самооценка на процеса на управление на човешките 

ресурси и др. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Реализирането на Стратегията за управление на човешките ресурси във ВУМ е в 

основата на постигането на стратегическите цели на висшето училище, особено в двете 

най-важни – превръщането му в университет от предприемачески и от изследователски 

тип.  

Стратегията за управление на човешките ресурси във ВУМ дава възможност за 

прилагане на последователни и съгласувани действия, водещи до развитие на самите 

човешки ресурси в най-широко им разбиране – студенти, семейна среда, местна 

общност, бизнес клиенти и партньори в национален, европейски и световен мащаб.  

Чрез ефективното управление на всички тези ресурси, в единство с финансовите 

и материалните, се формира човешкият капитал на ВУМ за инициатива, ангажираност с 

промените, постига се еднопосочност в постигането на организационна ефективност и 

съвършенство спрямо най-важната задача – качествено висше образование. 

 

Настоящата Стратегия за управление на човешките ресурси във Висше училище по 

мениджмънт е приета на Общо събрание на Висшия академичен форум от 11 

февруари 2021 г. 

 


