
 

ЕКСПОЗЕ НА ДОКЛАД ЗА СЕКТОР „ТУРИЗЪМ“ 

Относно:  Общи изисквания към учебна документация за степен „бакалавър“ 

по специалност „Маркетинг и управление в туризма“   

Докладът е подготвен от проф. д-р Соня Милева и предвижда 

практически ориентирано обучение за ключовата длъжност „Специалист 

маркетинг“ в сектор „Туризъм“. На настоящия етап, става въпрос преди всичко 

за "практически ориентирано обучение", а не за чисто "дуално" обучение. Този 

термин за краткост също се използва в Доклада. 

Настоящият доклад е в значителна степен обобщение на резултатите от 

проведените семинари и дискусии, като отчита и препоръките, направени в 

предидущия Доклад относно „Избора на ключова длъжност и пилотно 

предприятие при провеждането на практически ориентирано  обучение във 

висше училище“.   

В настоящия доклад се отбелязва, че формулирането на общи изисквания 

към учебната документация трябва да е следствие от взаимодействието, ясните 

правила и рамка за сътрудничество между висшите училища и бизнеса в 

рамките на действаща нормативна уредба. В България подобна нормативно 

регламентирана практика не съществува, което предопределя пилотния опит за 

формулирането на общи изисквания към учебната документация.  

Проблем пред регламентирането на „дуалното“ висше образование е и 

управлението и отговорността за учебния процес, тъй като дипломата се издава 

и легитимира от висшето училище, което по закон следва да отговаря на редица 

изисквания и критерии за оценяване. Бизнесът от своя страна, по закона не носи 

подобна отговорност и обучението, независимо как е организирано, засега е 

допълнителна и/или странична дейност.  

Това е и една от основните причини редица водещи висши училища в 

сферата на туризма да инвестират в собствени учебно-тренировъчни бази 

(хотели, ресторанти), които се ползват не само за обучение, но и като 

рентабилни туристически обекти. Подобни примери има в Швейцария, 

Франция, Холандия, Финландия, както и 2-а в България /Колежът по туризъм - 

Бургас и МВБУ - София/.  
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В Първата част на Доклада са разгледани Общите изисквания към учебната 

документация.  

Учебната документация има за цел преди всичко формирането на 

конкретни компетенции, умения и знания. Основните подходи при 

разработването на учебна документация са:  

- Интегриран: базиран на интердисциплинарност и надграждане на набора 

компетенции, знания и умения;   

- Диференциран подход, насочен към тясна професионална специализация 

и конкретен тематичен фокус.  

Въвеждането на практически ориентирано висше обучение е възможност, 

която съчетава предимствата и на двата подхода, като осигурява 

равнопоставеност и партньорство между висшите училища и бизнеса в т.ч. и 

създаването на връзка между различните нива на образование.  

Разработването на учебна документация във висшето образование следва 

установена вътрешно-университетска процедура на основание на 

правилниците за образователна дейност. Процедурата е свързана с 

разработването и утвърждаването на учебна документация: квалификационна 

характеристика, учебен план на специалността и учебни програми по всички 

учебни дисциплини. 

Потенциалният учебен план за избраната ключова длъжност трябва да 

има следните параметри:  

(1) наименование: Маркетинг и управление в туризма 

(2) Професионално направление: 3.9 Туризъм  

(3) Форма на обучение – редовна;  

(4) Продължителност на обучение: 4 години за степен „бакалавър“.  

Учебният план задължително трябва да се разработва съвместно от 

висшето училище и пилотното предприятие – стратегически партньор.  

В аргументацията за предлагания учебен план, задължително се 

анализират:  

 Необходимостта от разкриване на програма/специалност за „дуално“ 

обучение; обосновка на акредитирането от висшето училище на пилотно 

предприятие с конкретни ангажименти и отговорности като страна в 

процеса на обучение.  

 Наличие на преподавателски състав, материално-техническа и 

информационна база от страна на висшето училище и наставници или 

ментори за обучение в пилотното предприятие; 
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 Финансова обосновка и обезпеченост на обучението при конкретните 

параметри за всяко пилотно предприятие, в зависимост от броя на 

студентите.  

Във Втората част са предложени рамкови учебен план и учебна програма.  

Предложението за рамков учебен план се прави въз основа на т.нар. 

Модел 1 - интегрирано обучение, като основната отговорност се поема от 

висшето училище. Причините за това са комплексни, но за сектор „Туризъм“ 

това се дължи на факта, че пилотното предприятие (Метрополитън Хотел – 

София), като всяко друго предприятие няма за основна цел образование, но има 

силен интерес да привлича, задържа и мотивира кадри.  

При това изцяло се потвърждава модела на практически ориентирано 

висше образование, разработен в предишния Доклад за Избор на ключова 

длъжност и пилотно предприятие. Разпределението тип „сандвич“ следва 

логиката за предварително натрупване на основополагащи теоретични основи 

за практическа, целеносочена подготовка и продължаващо обучение в реална 

работна среда.  

В Тази част на настоящия Доклад е предложено примерно съдържание на 

учебен план по години.  

В Третата част са приведени Препоръки за целесъобразни нормативни 

промени, които да позволят реализирането на специалността в българските 

условия, а именно:  

 Извеждане на обща концепция (национална стратегия) по отношение на 

„дуалното“ висше образование, която да интегрира интересите на всички 

заинтересовани страни.  

 Ясно идентифициране на туристически предприятия, готови да участват и 

да бъдат реални партньори на висшите училища.  

 Нормативни промени в Закона за висшето образование, разрешаващи 

„дуалното“ висше образование като призната и легитимна форма на 

обучение.  

 Създаване и обособяване на структури, които да гарантират 

устойчивостта и ефективността на тази форма на висше образование. 

Това са представители от страна на държавните органи: МОН, НАОА, 

МТСП и др., представители на туристическия сектор – работодателски 

организации, представители на висшето образование и не на последно 

място, на студентските организации.  
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 Проучване, анализ и прогнозиране в дългосрочен план на реалните 

потребности от специалисти в туризма, в т.ч. статута на „приоритетни“ 

спациалности, подпомагани целево от държавата.  

 Очертаване на ясни механизми за партньорство между висшите училища 

и бизнеса, по отношение на изисквания, задължения и отговорности в т.ч. 

и дългосрочни финансови ангажименти между страните.  

В Четвъртата част са дефинирани Предложения към процедурата за 

акредитиране на специалност „Маркетинг и управление на туризма“ 

Изтъкната е необходимостта от цялостна ревизия и актуализация на реда 

и процедурите за акредитация, отчитайки спецификата на „дуалното“ висше 

образование и по-конкретно в частта „Критерии за програмна акредитация на 

професионално направление/специалност от регулираните професии“.  

Най-общо предложенията за промяна в процедурата за акредитация 

трябва да обхващат изискванията, свързани с Политиката за осигуряване на 

качеството, а именно: 

Стандарт 2.  Разработване и  одобряване на  програмите;  

Стандарт 3. Обучение, преподаване и оценяване,  ориентирани  към 

студентите; 

Стандарт 5. Преподавателски състав; 

Стандарт 6. Учебни ресурси и подпомагане на студентите. 

В Приложение към Доклада са разработени поотделно Примерни 

направления на съвместната работа между бизнеса и висшето училище на 

територията на предприятието и на територията на училището.  

Разгледана е и Спецификата на практическата насоченост на възможното 

обучение в пилотното предприятие – хотел „Митрополитън“ София. 

Подготвил: д-р Борис Гълъбов 

  

  

 

 

 

 


