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Новите предизвикателства на пазара на образователни услуги у нас и по-

специално тези за ОКС „магистър“ налагат необходимостта от полагането на

специални усилия за усъвършенстване на предлаганите магистърски програми в

българските висши учебни заведения. Подготовката на качествени специалисти с

ОКС „магистър” по администрация, управление и икономика ще създаде

предпоставки за постигане на набелязания в Националната програма за развитие:

България 2020 Приоритет 1 „Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на

образованието и обучението и качествените характеристики на работната сила”.

Целта на настоящето изследване е да анализира възможностите за бъдещо

по-мащабно включване на научните изследвания на студентите при

магистърското обучение.

Изследователската теза е, че съхраняването и развитието на позицията на

висшите училища на пазара на образователни продукти за ОКС „магистър” налага

постоянното търсене и използване на различни възможности за повишаване

качеството на елементите на образователния процес. Едно такова решение е по-

широкото интегриране на научните изследвания със студентите при тяхното

обучение.

Обект на теоретическите и практическите изследвания са възможните

решения относно бъдещото развитие на магистърското обучение по

администрация, управление и икономика в българските висши учебни заведения.

Възможните и необходими мерки за по-активно включване на научните

изследвания при магистърското обучение са предмет на настоящата разработка.

Финалната цел на учебния процес е да се постигне висока степен на

синхрон с необходимите знания, умения и компетенции на специалистите с ОКС

„магистър” съгласно утвърдените квалификационни характеристики на

специалността/магистърската програма, а така също и с Националната

квалификационна рамка на Република България.1

Специално Стратегията „Европа 2020” има амбицията да осигури един нов

подход към образованието, което да вдъхновява, мотивира и насърчава

обучаваните да развиват своя потенциал. На национално равнище ЕК поставя на

1 <www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=1980>посещение към 27.08.2016 г.

http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=1980
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държавите-членки следните задачи:2 1) да осигурят ефективно инвестиране в

образователните системи и системите на обучение на всички равнища (има се

предвид от предучилищна възраст до висше образование); 2) да подобрят

резултатите в сферата на образованието, като обърнат внимание на всеки сегмент

(предучилищна възраст, начално, средно и висше образование) в рамките на

интегриран метод, обхващащ ключови компетенции и целящ да намали

преждевременното отпадане от образователния процес; 3) да повишат

отвореността и пригодността на образователните системи, като изградят

национални квалификационни рамки и адаптират по-добре образователните

резултати с нуждите на пазара на труда; 4) да подобрят излизането на младите

хора на пазара на труда чрез интегрирани действия, включващи насоки, съвети и

продължаващо обучение.

От НКР на България интерес представлява Ниво 7 – „магистър”.

Вписването на резултатите от учебния процес в НКР е с определящо

значение, тъй като тези знания, умения и компетентности на практика се

включват в почти всеки един компетентностен модел. По своята същност той се

състои от компетентностни профили, организирани в матричен вид по начин, по

който да могат да съответстват на нуждите на организацията, независимо от

сектора, към който се причислява.3

Общият вид на компетентностния модел е представен последователно на

табл. 1, табл. 2 и табл. 34. Авторите на изследването специално подчертават

необходимостта от използването на система за оценка на очакваните нива за

владеене на всяка компетенция и скала за оценка на реалното ниво на владеене на

всяка компетенция .

2 A strategy for smart, sustainable and inclusive grow „Europe 2020 th”, Communication from
the commission, Brussels, 3.03.2010, цит. по: Иванова, В., и др. Компетентност и компетенции в
Европейската квалификационна рамка, <http://info.fmi.shu-bg.net/skin/pfiles/32.pdf> посещение към
29.06.2016 г.

3 Вж. Хубанова, Г., Н. Койнова, В. Георгиев. Методически указания за проектиране,
апробация, тестване и верифициране на секторни и фирмени компетентностни модели и карти за
оценка на компетенциите на работната сила. С., Април 2011,  с. 7, <http://www.amb-
bg.com/language/bg/uploads/files/documents__0/ document__c9b71dda773bfef632f7736bfdc358fe.pdf>
посещение към 25.07.2016 г.

4 Пак там, с. 8.

http://info.fmi.shu-bg.net/skin/pfiles/32.pdf
http://www.amb-bg.com/language/bg/uploads/files/documents__0/
http://www.amb-bg.com/language/bg/uploads/files/documents__0/
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Таблица 1

Общ вид на компетентностен модел – функция „Финанси”

Финанси
Каталог на фирмените
компетенции

служители мениджмънт висш
мениджмънт

управление на
конфликти

4 4 4

управление на
проекти

2 3

управление на
ресурси

1 3 4

иновация 4
технологична
ефективност
екологична
ефективност
стратегическа визия 2 4
лидерство 4 3 2
работа в екип 3
постигане на
резултати

3 4 3

вземане на решения 2 3 4
етика 4 4 4

Таблица 2

Общ вид на компетентностен модел – функция „Производство”

Финанси
Каталог на фирмените
компетенции

служители мениджмънт висш
мениджмънт

управление на
конфликти

3 4

управление на
проекти

4

управление на
ресурси

3 4

иновация 4
технологична
ефективност

2 3 4

екологична
ефективност

1 2 4

стратегическа визия 4
лидерство 3 4
работа в екип 2 3
постигане на
резултати

4 4 4

вземане на решения 3 4
Етика 4 4 4
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Таблица 3

Общ вид на компетентностен модел – функция „Маркетинг”
Финанси

Каталог на фирмените
компетенции

служители мениджмънт висш
мениджмънт

управление на
конфликти

3

управление на
проекти

4

управление на
ресурси

4 4

иновация 3 4
технологична
ефективност
екологична
ефективност
стратегическа визия 3
лидерство 3
работа в екип 4 4
постигане на
резултати

4 4

вземане на решения 2 3
Етика 4

Всичко посочено дотук налага необходимостта от преминаване към

концепцията за обучение чрез изследване. Обучение чрез изследване, от англ.

Inquiry-based learning (Обучение чрез проучване), е процес на обучение, в чиято

среда, обучаемите са въвлечени в дейности, подтикващи ги да задават въпроси, да

провеждат проучване, да разрешават дадени проблеми и по този начин да

достигнат до определени изводи. Този вид изследване, като подход към

обучението, включва изследване на различни проблеми, предизвиква задаването

на въпроси и дефиниране на изводи, предложения по пътя на търсене на нови

схващания. Важно е самото действие, изразяващо се в продължително

наблюдение, задаване на въпроси, правене на предположения, тестване на

хипотези, извеждане на предложения. Обучаемият е стимулиран да открие

собствен път за решение на поставения проблем. Рядко се случва той да е линеен,

по-често обучаемият върви по цикличен път или следва поредица от събития. С

напредването на процеса се появяват нови въпроси и това води до по-задълбочено

взаимодействие и връзка с новите моменти. Налице е по-голяма вероятност за по-

нататъшно усъвършенстване на разбиранията. Изследващият събира и записва
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https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
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данните от различни източници на информация. Представя резултатите, провежда

коментари, разговори и сравнения с други проучвания.

Изследователското обучение е педагогически подход, основан на

конструктивистки подход към обучението, препоръчващ всеки обучаем да следва

свой път за изграждане и организиране на знанията си, и че ключовия момент е да

знае „как да се учи” от това да запаметява съответната информация.

Изследователското обучение е активен подход към ученето и преподаването,

което поставя обучаваните в центъра на учебния процес и предполага

самостоятелен подход към ученето. Студентите развиват знания и разбиране на

научните идеи, както и разбиране за начина по който учените изследват

естествения свят.5 Приема се, че изследователското обучение не е толкова

запаметяване на научна информация и факти, а по-скоро разбиране и прилагане

на научни концепции и методи.6

Според нивото на самостоятелност на обучаваните се разграничават четири

типа изследователско обучение.7 Най-ниското като сложност ниво е

потвърждаващото/верифициращото изследване. На обучаваните се дават както

въпросите и процедурите (методите), също и резултатите, които са предварително

известни. При него преподавателят ориентира процеса на изследване като

предоставя цялата необходима информация и средства, а обучавания, в случая

студента, изпълнява. Преподавателите дават насоки през целия процес и насочват

обучаваните към оптималните решения и действия. Другото по-високо ниво се

нарича структурирано изследване и целта е да въведе обучаемите в

осъществяването на проучвания или изграждане на определени изследователски

умения, както и събиране и анализиране на данни. Преподавателят осигурява

нужната информация за изследвания проблем, също и подходящия метод и

обучаемите работят върху решението чрез акумулиране и анализ на съответните

5 See. Anderson, R. Reforming science teaching: What research says about inquiry? //Journal of
Science Teacher Education, N 13 (1),  p. 1-12.

6 See. Bell, T.,  D. Urhahne, S. Schanze, R. Ploetzner. Collaborative Inquiry Learning: Models,
tools, and challenges. //International Journal of Science Education, N 32 (3), pp 349-377.

7 Изложението е по: Протопсалтис, А., Е. Стефанова. Въведение в изследователското
обучение. Публикация по проект „Работна среда със социални и персонални средства за
изследователско обучение (Working Environment with Social and Personal Open Tools for inquiry
based learning)”, с. 4-5.
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данни. Третото ниво на изследователско обучение е ръководеното изследване.

Тук въпросът или хипотезата все още се предоставят от обучаващия, а

обучаваните генерират обяснение, подкрепено от събраните от тях доказателства.

Преподавателят дава на обучаемите само изследователския въпрос или хипотеза,

а студентите създават процедура, за да тестват въпросите/хипотезите и

получените обяснения под ръководството и/или с подкрепата на преподавателя.

Най-сложно за обучаемите е отвореното изследване, при което те имат вече

възможност да действат като учени, да поставят въпроси, да проектират и

извършват проучвания, както и да обсъждат получените резултати. Това ниво

изисква от тях опитни научни разсъждения и компетенции в съответната област.

Преподавателят може да даде насоки, но обучаемите трябва сами да дефинират

хипотезата, методът, решението и да го отстояват.

Една актуална идея е свързана със създаването на работна среда със

социални и персонални средства за изследователско обучение (Working

Environment with Social and Personal Open Tools for inquiry based learning -

weSPOT)8. Целта на т.нар. weSPOT е  осигуряване на среда за обучение и

изследвания за „млади изследователи”, която да им позволява да проучват

„научно” специфични въпроси, проблеми, събития и явления в дух на

изследователско обучение в мрежовия и мобилен свят. Така се цели да се

подпомогне както неформалното, самостоятелно учене, така и неговото

интегриране като част от формалния образователен процес, в случая – за ОКС

„магистър”. Процесът на обучение може да се извърши по традиционния начин

или в сътрудничество с други участници от практиката (консултанти,

предприемачи, специалисти). Той може да бъде самостоятелен (извънаудиторна

работа) или да се ръководи от преподавателите (аудиторна работа). Трудната и

амбициозна задача е да се даде възможно най-голяма индивидуална свобода при

изследователското обучение, като в същото време се осигури колкото е

необходимо ръководене и насочване с помощта на „интелигентни агенти” –

преподаватели или мениджъри и експерти от практиката.9

8 Пак там, с. 1-5.
9 Пак там, с. 5-6.
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Водещата идея на weSPOT е фокусиране върху научното изследване в

емпиричните науки. Осъществява се изследване на причинно-следствени

отношения, които принципно могат да бъдат проучвани/тествани

експериментално. Финалната цел е изграждане на структурирани знания за

областта, умения и компетенции, включително и за това как да се извършват

научни изследвания, които да са ефективни и които могат да бъдат обсъдени на

подходящи научни или работни форуми след това.10

Специално уменията, чието изграждане ще се стимулира, според А.

Протопсалтис и Е. Стефанова, са следните:11

• аналитични умения за изследване на тема, разработване на проект,

график, дефиниране на изводи от проведеното научно изследване;

• научни умения (разделяне на сложна научна система на по-малки

компоненти, извеждане на причинно-следствени връзки, защитаване на

мнения като използват факти);

• умения за събиране и последваща обработка на информация от различни

източници;

• умения за експериментиране на база методологии и процеси;

• умения за вникване в детайлите, за следване на стандартен план, за

записване на данни, за писане на инструкции;

• технически умения, както и компютърни способности, които да са

подходящи за софтуера и оборудването на изследването;

• презентационни умения позволяващи ефективното представяне на

съответната информация;

• творчески умения/способности за решаване на проблеми и разработване

на иновационни идеи;

• лидерски умения (свързани с ръководене на екип);

• организационни умения и др.

Конкретно нашето предложение е за итеративно актуализиране на

учебните програми по дисциплините, преподавани за ОКС „магистър” редовна

10 Пак там, с. 6.
11 Пак там, с. 7-8.
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форма, което да преследва целта за интегриране на принципите на

изследователското обучение в тях.

На преподавателите заети в образователния процес за ОКС „магистър”

могат да се предложат конкретни стимули за по-активно използване на

изследвания при работа със студентите, като някои от възможностите са: 1)

включване на показател/критерий за степента на интегриране на

изследователското обучение в методиката за атестиране на преподавателския

състав; 2) обвързване на заплащането на преподавателите в ОКС „магистър” с

използването на модерни методи на преподаване и изследователско обучение по

съответните дисциплини. И в двата случая използването на изследвания при

обучението трябва да бъде предвидено/заложено и в самата учебна програма по

дисциплината.

* * *

В заключение, би могло да се оформи предложение за преминаване към

итеративно актуализиране на учебните програми по дисциплините, преподавани

за ОКС „магистър” по администрация, управление и икономика, в стремежа за

интегриране на принципите на изследователското обучение в учебния процес.

Така обучаваните студенти ще бъдат привлечени в дейности, подтикващи ги да

осъществяват проучване, да изготвят варианти за решаване на съответни

проблеми и да достигат самостоятелно до определени изводи.


