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ЗА

ПЪРВИ ПЪТ ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ БАКАЛАВРИ
В ЦЕНТЪРА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА УНСС – ПЛОВДИВ,
В УЧЕБНАТА БАЗА НА КИА – ПЛОВДИВ

Интервю с проф. д-р Веселка Павлова – зам.-ректор на УНСС
На 24.06.2013 г., от 11 ч., в заседателната зала на Колежа по икономика и администрация – Пловдив, се състоя пресконференция на УНСС – София, във връзка със стартирането на пилотен проект за прием на бакалаври в Регионалния център
за дистанционно обучение (РЦДО) на УНСС – Пловдив, който понастоящем се помещава в сградата на КИА – Пловдив. На
пресконференцията присъстваха зам.-ректорът на УНСС – проф. д-р Веселка Павлова, директорът на РЦДО на УНСС –
Пловдив, – проф. д-р Емилия Миланова, президентът на КИА – проф. д.п.н. Георги Манолов, както и много преподаватели
и служители на КИА, представители на медиите и др. И двата вуза работят интензивно по реализирането на спечеления
проект „Развитие на електронни форми в дистанционното обучение“.
Проф. Веселка Павлова – доктор по икономика, заместник-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение
в УНСС, член на Факултетния съвет на факултет „Управление и
информатика“, ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, директор на Центъра за дистанционно обучение, пред КИА
– Пловдив, за дистанционната форма на обучение на студенти –
бакалаври и магистри, в Пловдив и сътрудничеството между двете
висши училища

За първи път УНСС ще приеме студенти бакалаври в
дистанционна форма на обучение в Регионалния си център за
дистанционно обучение в Пловдив. Защо университетът реши да
въведе тази форма на обучение и при бакалаврите?
УНСС започва да прилага дистанционната форма на обучение
от 1996 г. Първоначално бяха разработени специфични учебници и
учебни материали на базата на спечелени международни проекти по
програмите ФАР и „Темпус“ за обучение в ОКС „магистър“. След като
натрупахме положителен опит в дистанционната форма на обучение
и следвайки политиката на УНСС за непрекъснато повишаване на
качеството на учебния процес, Академичният съвет взе решение да бъде
преустановена задочната форма на обучение. Така като алтернатива
на редовното присъствено обучение се утвърди дистанционното. От
учебната 2008/2009 г. стартирахме дистанционно обучение и в ОКС
„бакалавър“. Вече имаме дипломирани два випуска. Постигнатите
положителни резултати от дистанционното обучение на студенти
и в двете образователно-квалификационни степени в гр. София и в
Регионалния център за дистанционно обучение в гр. Хасково бяха
предпоставка за търсенето на възможности за разширяване. Спряхме се
на гр. Пловдив поради високия брой младо население и поради факта,
че тази форма на обучение не е популярна в региона.
Кои са предимствата на дистанционната форма на обучение?
По всички специалности ли може да се провежда дистанционна форма
на обучение?
Чрез съвременната дистанционна форма на обучение се дава
възможност на обучаемите да не се откъсват за дълго време от работата
си. Те сами избират подходящото време и място за самоподготовката си.
Присъствените занятия се провеждат под формата на консултации само
в съботни и неделни дни. Изпитите също се провеждат само в съботни
и неделни дни. Тази форма на обучение е подходяща и за майки, които
отглеждат своите деца, и за хора от отдалечени населени места, и за
хора в неравностойно положение. Не на последно място, освен време,
дистанционното обучение пести и средства. Семестриалната такса
за обучение в ОКС „бакалавър“ е около 200 лв. и в нея са включени
всички учебници и учебни материали. УНСС предлага дистанционна

форма на обучение в двете си основни направления – „Икономика“ и
„Администрация и управление“. В Регионалния център в гр. Пловдив
ще се проведе обучение по две много атрактивни бакалавърски
специалности – „Финанси, счетоводство и контрол“ и „Публична
администрация и регионално развитие“.
Има ли утвърдени изисквания, гарантиращи качеството на
дистанционното обучение? Отговаря ли УНСС на тях?
Дистанционното обучение в УНСС съответства напълно на
изискванията на Наредбата за държавните изисквания за организиране
на дистанционна форма на обучение във висшите училища. В ЦДО при
УНСС е постигнато изпълнение на четирите равнища на технологична
осигуреност. Всеки студент по всяка дисциплина получава учебник
на хартиен носител, които има специален дизайн, съответстващ на
особеностите на дистанционната форма на обучение и повишените
изисквания за самоподготовка. На студентите се предоставят
мултимедийни и интерактивни учебни материали на CD. Присъствените
занятия се провеждат под формата на консултации и съответстват на 30
% от аудиторната заетост за съответната дисциплина по учебния план
за редовна форма на обучение. В базираната в интернет специализирана
платформа Moodle се поддържат личните данни на студентите, учебните
планове и учебните програми, множество виртуални и мултимедийни
учебни материали, примерни казуси, тестове и курсови проекти.
Какво показва Вашата практика по отношение на търсенето
на „магистри“ в пловдивския регион, какъв е интересът? С какво
бакалавърските програми са привлекателни за кандидат-студентите
в областта?
Първият ни опит за организиране на дистанционно обучение
в ОКС „магистър“ в гр. Пловдив бе през учебната 2010/2011 г.
Насочихме се към сегмента на завършилите ОКС „професионален
бакалавър“ поради факта, че на територията на гр. Пловдив действат
доста колежи. Очакванията ни бяха, че техните възпитаници ще
проявят желание да продължат образованието си в престижен
университет. А сигурно знаете, че УНСС за втори шестгодишен
период е с най-високата институционална оценка от Националната
агенция за оценяване и акредитация. Дипломирани са вече магистри по
специалностите „Счетоводство и контрол“, „Управление на човешките
ресурси“, „Бизнес администрация“ и „Публична администрация“ със
специализация „Здравен мениджмънт“. Оказа се, че сме предложили
атрактивни специалности, по които бе направен прием и за учебната
2012/2013 г. и които ще обявим и за тази учебна година.
Отразява ли се икономическата и финансовата криза в страната
на кандидатстудентската кампания на университета?
Основно негативно влияние оказват демографската криза и
все по-значително намаляващият брой лица, завършващи средно
образование. Таксите в УНСС за обучение в ОКС „бакалавър“ са
държавните – по около 200 лв. на семестър, а за ОКС „магистър“ –
800 лв. Считаме, че тези такси са конкурентоспособни за района, като
отново акцентирам, че в тях са включени учебници, учебни материали
и множество базирани в интернет учебни ресурси, за които студентите
не заплащат допълнително. Кандидатстудентската кампания за ОКС
„бакалавър“ в УНСС приключи успешно. Доволни сме и от приема, като
искам да подчертая, че за РЦДО – Пловдив, има все още малък брой
незаети места и ще продължим с попълването им. Много се надяваме
да проведем и качествен прием за ОКС „магистър“, като приемът на
документи започва от 26 август и ще продължи до 20 септември.
Какви са перспективите за по-тясно сътрудничество на КИА с
УНСС?
Решенията на Академичния и на Ректорския съвет при УНСС
показват недвусмислено, че ние приемаме КИА като достоен и много
перспективен партньор. Много разчитаме на ръководството на Колежа
да създадем условия и предпоставки не за конкуренция, а за реална
ползотворна съвместна работа. Основният контингент млади хора,
завършили КИА, имат възможност да продължат образованието си в
магистърските програми на УНСС. КВ
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НОВАТА КНИГА НА ПРОФ. Д.П.Н. ГЕОРГИ МАНОЛОВ
„ВЪВЕДЕНИЕ В ПОЛИТИЧЕСКАТА НАУКА“ ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ
злезе от печат новата книга на президента на Колежа
И
проф. д.п.н. Георги Манолов със заглавие „Въведение
в политическата наука“. Изданието е едно от първите по рода

си изследвания на политическата наука в България. То е поразлична монография, с която се прави опит за „разчупване“
на някои тесногръди виждания за политическата наука и успоредно с това се разкриват дълбоките исторически корени на
политиката през вековете. Защо „Въведение в политическата
наука“, а не например „Политология“ или само „Политическа
наука“? Защото съвременната политология е интердисциплинарна, синкретична и проблемна и най-вече защото днешната
политическа наука никога не е традиционна и конвенционална, а мощен прожектор
на теоретични иновации в света на голямата политика.
Първият раздел на книгата с богатата гама политически идеи, теории и концепции запознава читателя с теориите от древността до наши дни на Аристотел,
Т. Аквински, Н. Макиавели, Т. Хобс, Дж. Лок, Ш. Монтескьо, Ж.-Ж. Русо, Г. Ф. Хегел,
Ал. Дьо Токвил, К. Маркс и др., включително и с такива като национализма и глобализма, на които някои
днес гледат като на нови „религиозни постулати“ в социалната мисъл. Вторият раздел пряко е фокусиран
към най-същественото в политическите схващания за властта като социалнополитически феномен, за политическата система, политическите режими, институциите на държавната власт, политическите партии, политическата култура, лидерството в политиката и т.н. Третият раздел обхваща разнообразна тематика от сферата на приложната политология, политическия маркетинг и политическата практика. Този труд има твърде
специфичен научен характер: от една страна, има качествата на монография, а от друга, достойнствата
на университетско учебно пособие. Книгата е предназначена за широк читателски кръг от учени, експерти,
политици, журналисти и др. Тя може да се ползва от студентите от УНСС – София, и от КИА – Пловдив, на
които проф. Манолов преподава политологическата материя.
Проф. д.п.н. Георги Манолов е президент на Колежа по икономика и администрация – Пловдив, и един
от неговите основатели. Чете лекции по политология, политически маркетинг и избирателни системи
като щатен преподавател в УНСС. Проф. Манолов е автор на над 150 научни и научнопопулярни публикации в страната и чужбина. Работи в областта на теорията на политиката, елитарните теории,
политическия имидж, предизборните кампании, финансирането на партиите и др. Автор е и на десетки
монографии и учебници. КВ

„ЧУДЕСАТА НА БЪЛГАРИЯ“, ПРЕДСТАВЕНИ ОТ ГЛ. РЕДАКТОР
НА В. „СТАНДАРТ“ ЕКСКЛУЗИВНО ЗА СТУДЕНТИТЕ НА КИА
На 9.05.2013 г. (четвъртък), от 13 ч., в заседателната зала на КИА се проведе презентация на националната кампания „Чудесата на България“ от г-жа Славка Бозукова – главен редактор на вестник „Стандарт“. Тя запозна аудиторията
по-подробно и с културния маршрут „Чудесата на България: изкуство, вино и традиции“, който изпреварва всички
останали културни дестинации в Европейския съюз. След представянето на кампанията г-жа Бозукова със задоволство
съобщи, че аудиторията на в. „Стандарт“ се увеличава с млади хора, като отправи предложение за стаж в престижната медия на студентите на КИА. „Медиите имат нужда от млади, свежи лица, за да се излезе от кризата“, заяви
медийният редактор. Според г-жа Бозукова „един вестник не може да бъде престижен, отразявайки само общественополитическите събития“. Вестник „Стандарт“ става емблематичен с кампанията „Не сте сами“ в защита на каузата
за спасяването на българските медицински сестри в Либия, като провежда редица срещи за привличане на евродепутати
към благородната мисия. А след откриването на мощите на св. Иоан медията подема кампанията „Чудесата на България“, чиято основна цел е да повдигне българския дух. „Започва да се говори за културно-историческото наследство
на България в момент, в който
ние като народ имаме най-голяма нужда от духовна култура.
Обществото ни в момента е
като сянката и светлината.
В тежката криза и мътните
избори единственото нещо,
което ни кара да се чувстваме
горди като българи, са чудесата
на страната ни“, каза Славка
Бозукова. По думите на главния редактор в. „Стандарт“
е един от най-тиражираните
всекидневници, но зад успеха се
крият четири основни правила:
правилното таргитиране на
аудиторията, а именно „средната класа“, която е и основният читател; балансираността
на медията; позитивността
и екипът. Главният редактор
напътства студентите да опитат да бъдат себе си; да не
спазват шаблоните; да имат
повече мечти; да вярват в чудеса, но и да знаят, че те се
случват само на добрите хора.
Г-жа Бозукова вярва, че трябва
да се обединим около ценностите, които са позитивни,
като една от тях е културноисторическото наследство на
България. Кампанията е патриотична кауза, която кара всеки
българин да се чувства горд с
родината си. КВ
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НАКЪДЕ ОТИВА БЪЛГАРИЯ –
КЪМ МИНАЛОТО ИЛИ КЪМ БЪДЕЩЕТО?
Политическо есе
акъде отива България... Интересен въпрос! Мисля, че преди да се отговори на
Н
този въпрос, трябва да установим къде е Бълга-

рия сега. Не може да се отиде някъде без отправна точка. А тази точка, пречупена през призмата
на изминалите 23 години, си стои все на същата права и все със същото обяснение – „преход“.
Прехождаме от какво?!? От по-лошо към по-добро или от по-добро към по-лошо? Независимо
кой е на власт и как политиците жонглират с избирателното доверие, винаги се стига до думичката „преход“, в която е разковничето на нашето
бъдеще. Българският народ все „прехожда“, но не
успява да „преходи“ и да стигне до мястото, към
което се е запътил. Проблемът според мен е, че не
е ясно мястото, към което „прехождаме“: първо
другарят Тодор Живков гледаше с изненада „перестройката“ от трибуната, после щяха да „идват
танковете“, след това „кой не скача, е червен“, после „ще Ви оправя за 800 дни“, последвана от „3 в
1“ и накрая „да Буда Ли, или да не Буда Ли“. Е...,
всички излязохме „Будали“, защото все още българската нация „прехожда“ с кораба на промяната, на който често се сменят капитаните, смело
водещи ни към „оазиса на доброденствието“, а
той е все „някъде там“.
И ето, сега сме изправени отново пред избор
за нашето бъдеще. За името и честта на майка
България, за утрешния ден, за бъдещето на нашите деца, за българския народ, който трябва да
избере как, кой и по какъв начин да го поведе нататък, по пътя на „прехода“.
С изненадващата, но добре премерена във
времето оставка на Бойко Борисов политическият елит се оказа неподготвен да отговори на
искането на масите. „Нови лица“, „Нови хора“,
„Нови идеи“, „Ново бъдеще“. Времето за представяне на новите лица в политическите партии се
оказа недостатъчно. Да се изяснят идеите, да се
представят и защитят пред обществото, да се предизвикат дебати и да се аргументира всяка теза
от всеки нов политически кандидат-депутат – за
всичко това е необходимо време, с което партиите не разполагат. Натискът от тълпата е за промяна в политическата система, за начина на избор
на депутати, за по-добър живот.
Политическите партии трябва да се съобразят с това, което иска народът, защото народът
е суверенът на властта. През изминалия „преходен“ период, и особено през последните години
имам чувството, че законодателната власт живее
на друга планета и връзката със Земята, Европа и
България е едностранна. Тя винаги ни казва как
трябва да се живее и че всичко, което се прави, е
„в името на народа“, но народът е сбор от социологически групи и съответният социален подход
е недостатъчен. Това по естествен път доведе до
ескалиране на напрежението.

На народа му писна и по улиците излязоха десетки хиляди българи. Започналият протест срещу ненормално високите сметки за ток и властта
на монополите, доминиращи на енергийния пазар, скоро прерасна в движение срещу системата.
Светът отново погледна към нашата малка държава: „...много българи са изгубили вярата си в
политиците...“, отбеляза „Дойче Веле“.
Българите вече не искат да спорят с телевизора. Искат да бъдат чути и разбрани и всеки политик трябва да се съобрази с гласа на народа. И
ако през 2009 година „телевизорът победи хладилника“, както се изразиха социолозите, то сега
трябва да се гледа по-трезво на политическата
ситуация.
Дали след тези избори България ще докаже,
че вече е надраснала своя политически пубертет
и вече гледа мъжки към променящия се свят и
настъпващата глобализация, или отново ще се
заиграем с до болка познатото ни „виновен е...“?
Ако погледнем в човешката история, няма политика, която да е спечелила доверието на народа
за дълго време с насаждане на омраза. Затова
трябва да кажем силно „Стига омраза и разединение, нужно ни е обединение!“.
Аз съм на 41 години и когато бях на 20, моите родители казваха „дано поне вие, нашите
деца, живеете в по-добър свят“. Сега, 21 години
по-късно, аз съм изправен пред същата ситуация
и казвам същото за моето дете. Излиза, че не сме
се преместили много напред. Стоим близо до отправната точка на безверието и се питаме „накъде отива България, накъде отиваме ние – към миналото или към бъдещето?“.
Мненията са различни и никога еднакви.
Моето лично мнение е, че България все пак отива
към бъдещето, защото само по този начин може
да се продължи напред. Нишката на живота е
само напред и ние като хора, подчинени на тази
житейска драма, нямаме избор. Не можем да се
върнем назад и да поправим грешките си, само
можем да си признаем, да се поучим от тях и да
имаме волята да продължим напред, към бъдещето.
Предстоящата дата – 12 май 2013 година, която президентът на България определи за предсрочните парламентарни избори, ще е решаваща
за нашата нация. Всеки гражданин трябва дълбоко да осмисли своето решение и да даде своя
вот за утрешния ден. И както се казваше в един
американски филм, „винаги ще има утре“, за да
вярваме в бъдещето и за да вървим напред. Не ми
се иска „винаги да има мутри“.
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