Стратегия и цели на ВУЗФ във връзка с участието в дейностите по Еразъм+ и принос за модернизацията на
институцията и за целта за изграждането на Европейско образователно пространство.
Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) изцяло приема и подкрепя политиката на Европейския съюз за
модернизация и интернационализация на висшето образование, като по този начин допринася за постигането на целите на
Европейското образователно пространство, заложени в съобщението „Укрепване на европейската идентичност чрез
образование и култура“, публикувано едновременно със срещата на европейските лидери в Гьотеборг на 17 ноември 2017,
като също така подкрепя и Университетската харта Еразъм, като по този начин признава значението на висшето образование
за икономическото и социалното развитие.
Мисията на ВУЗФ е да осигури висококачествено образование и да подготви добре обучени специалисти, които да отговарят
на нуждите на националния и европейския пазар на труда. Вярваме, че работейки с други европейски университети чрез
съвместно участие в образователни програми, финансирани от Европейския съюз, ще успеем да изпълним своята мисия, да
подобрим качеството на образованието, както и управлението и администрацията.
ВУЗФ има ясна стратегия за модернизация и интернационализация, която е част от институционалната му стратегия за
развитие. Някои от основните цели, заложени в стратегията са:







Разработване на учебни програми, които съответстват на образователната мисия на ВУЗФ и системното им
актуализиране в съответствие с развитието на съответната научна област и променящите се изисквания на пазара
на труда;
Разширяване на връзките с други висши учебни заведения в страната и чужбина, уеднаквявайки критериите за
оценка и знания на студентите чрез използването на системата за натрупване и трансфер на кредити във висшите
училища, както и взаимно признаване на изпити и дипломи;
Активен обмен на студенти, докторанти и преподаватели по международни образователни програми;
Насърчаване и подкрепа на обмена на преподаватели в други университети в страната и чужбина с цел обмяна на
професионален опит и добри практики в образователния процес;
Предоставяне на възможност на студентите за национални и международни стажове и осигуряване на подкрепа на
завършилите за тяхната професионална реализация и кариерно развитие, чрез поддържане на дълготрайни
отношения с бизнеса, работодателите, професионалните и други организации;
Иновация и дигитализация на процесите във висшето образование чрез широкото приложение на нови технологии
и налични инструменти на европейско ниво, включително програма Еразъм+.

Вярваме, че международният опит във висшето образование допринася за високото качество на академичната култура.
Поради това, една от основните ни цели е създаването и развитието на академични партньорства на национално и
европейско ниво, съчетани с участие в многостранни проекти в партньорство с европейски и международни висши училища
и организации.
Участвайки в програмата, ВУЗФ цели:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Да създаде сътрудничество с партньори от други страни в рамките на Стратегията за модернизация и
интернационализация на ВУЗФ;
Да насърчи мобилностите на студенти и преподаватели, особено на тези с по-малко възможности, и да доразвие
недискриминационните политики;
Да провежда ясна политика за развитието на интегрирани транснационални преподавателски дейности (съвместни
курсове, модули, учебни програми, съвместни образователни степени) и да модернизира развитието на учебните
програми;
Да осигури по-голяма подкрепа за преподавателите, като осигури публичност на резултатите, постигнати от
служителите на ВУЗФ, ангажирани в индивидуална мобилност или в проекти за сътрудничество със стратегически
партньори, премахвайки пречките за признаване на квалификациите;
Да вземе под внимание резултатите от вътрешния мониторинг на европейски и международни мобилности и
дейности за сътрудничество до този момент, като по този начин допълнително подобри международните резултати
на ВУЗФ;
Да насърчава дигиталните иновации в образованието и интернационализацията в дигиталното образование;
Да засили стратегическото сътрудничество и партньорства, особено за иновации, както и за изграждането на
капацитет и обмен на добри практики.

Това се отговаря изцяло на стратегията на ВУЗФ за интернационализация и модернизация. Участието в програма Еразъм+
и постигането на заложените цели ще допринесе за модернизирането на училището, като осигури по-динамична, модерна и
професионална среда. ВУЗФ ще продължи да интегрира добрите практики и методи в ежедневните дейности на персонала
и студентите; ще си сътрудничи с различни организации в социалната и образователната сфера и ще привлича успешни
студенти и преподаватели от различни страни. Постигайки тези цели, ВУЗФ ще допринесе за съвместните усилия за
създаване на Европейско образователно пространство, основано на доверие, взаимно признаване, сътрудничество, обмен
на най-добри практики, мобилност и растеж. Всичко това ще доведе (наред с други резултати) до :


Поддържане на бакалавърските, магистърските и докторските програми в съответствие с нуждите на
европейския пазар на труда и необходимите квалификации;







Осигуряване на прозрачност и видимост на постиженията чрез постоянен мониторинг и оценяване на
качеството на образованието и научните изследвания;
Увеличаване на броя на програмите с изучване на английски език с цел привличане на студенти от участващи
в програмата страни, както и от трети страни;
Увеличаване на броя на бакалавърските, магистърските и докторските програми, които предлагат онлайн
обучение;
Увеличаване на дела на проектното финансиране;
Укрепване на установените партньорски връзки между университети и бизнес организации и създаването на
нови.

Чрез участието си в програмата, изпълнението на проекти и използването на възможностите за мобилности, ВУЗФ ще насочи
своите усилия към пълна модернизация и интернационализация на предлаганото висше образование.

Участие в дейностите по програма Еразъм+ и техният принос за постигане на целите на институционалната стратегия
на ВУЗФ.
Участвайки в програмата, ВУЗФ ще има възможност за съвместни обмени на най-добрите образователни практики, ноу-хау
и иновации в преподаването и научните изследвания, както и за квалификация на персонала на университета чрез участие
в мобилности и изпълнение на проекти. ВУЗФ ще може да подобри своята система за управление на качеството и нейните
подсистеми: учебен процес, научни изследвания, вътрешна нормативна база и конкурентоспособност.
Чрез активно участие в програмата, ВУЗФ ще доразвие съществуващите партньорства, ще създаде нови, и ще използва
всички форми на трансгранично и транснационално сътрудничество, за да стимулира обмена, да насърчи интегрираното
образование и да привлече финансиране за нови проекти. Тези дейности ще увеличат възможностите на студентите за
придобиване на допълнителни знания и умения.
Участието в програмата ще позволи на ВУЗФ да подобри своя преподавателски капацитет и инфраструктура за научни
изследвания, както и да постигне тесни връзки с бизнеса. Това ще допринесе за постигането на целите за модернизация и
интернационализация, подкрепяйки цялостната национална и европейска политика за ефективно упраление на
образованието, насочена към високи постижения.
В рамките на Ключова дейност 1, ВУЗФ ще насърчава и подкрепя мобилностите на студенти и служители, особено на лицата
с по-малко възможности, като същевременно доразвива политиките за недискриминация. Мобилностите ще дадат
възможност за обучение и придобиване на професионален опит от студентите, курсистите, преподавателите, обучителите,
професорите и персонала на училището. Чрез насърчаване на мобилността на студентите и служителите в сътрудничество
с държавите-членки и съседните страни на Европейския съюз, ВУЗФ ще постигне не само целта си за интернационализация,
но и ще насърчи подобряването на качеството и постиженията в областта на иновациите. Освен това, мобилностите ще
развият и подобрят ключови компетентности на студентите, преподавателите и персонала, и ще насърчи техния принос към
социално ангажирано общество. Приоритет ще бъде даден на дейности по мобилности на персонала, които са свързани с
усъвършенстване на педагогическите умения и умението за създаване на учебни програми, което също е част от
институционалната стратегия на ВУЗФ. По този начин студентите и служителите ще увеличат постигнатите резултати, както
и бъдещите си възможности за реализация на пазара на труда. Международната мобилност ще повиши инициативата на
студентите, тяхната находчивост, самооценка и самочувствие. Не на последно място, опитът придобит по време на
мобилност ще подобри чуждоезиковите компетенции, тъй като многоезичието е основен приоритет на програма Еразъм+.
ВУЗФ има ясна и прозрачна процедура за избор на участниците в мобилностите, описана в „Правилата за международната
мобилност във Висшето училище по застраховане и финанси“, които са публикувани в електронния сайт на училището.
Всички мобилности между университетите ще се основават на междуинституционални споразумения, като широко ще се
използва платформата “Erasmus Without Paper” заедно с оналйн споразумения за обучение и онлайн междуинституционални
споразумения.
Ще бъдат предприети конкретни мерки, които ще гарантират качеството на дейностите при академична мобилност:
•
ВУЗФ изцяло прилага Националната система за трансфер на кредити, която отговаря на Европейската система за
трансфер на кредити (ECTS), като осигурява признаване на степените на образование, свързаните с тях кредити, академични
справки и дипломни проложения.
•

Актуален каталог с курсове (ECTS) е публикуван на електронния сайт на училището.

•
"Еразъм+ информационен пакет" е попълнен и публикуван на електронния сайт на ВУЗФ. Освен информация за
учебните програми, той съдържа и полезна информация за България и София, както и за културните и национални
особености на страната.
•
Администрацията на ВУЗФ, отговаряща за организацията на студентската мобилност, ще оказва помощ на
студентите при записването им в езиков курс по програма "Еразъм+", както и в периода на преодоляване на техния
първоначален езиков и културен шок. Студентският съвет към ВУЗФ ще помогне в изготвянето на специална програма за

ориентиране на пристигащите студенти, която да ги улесни в адаптацията към новите за тях среда и култура. Пристигащите
студенти ще се подпомагат в организирането и на тяхното настаняве.
•
Администрацията на ВУЗФ, отговаряща за студентската мобилност, ще оказва помощ и на заминаващите студенти.
На желаещите да участват в програмата ще бъде оказано съдействие при подготовката на техния договор за обучение с цел
да се гарантира пълното признаване на образованието в приемащата срана, уреждането на пътуването и всички останали
детайли по пребиваването им.
•
При необходимост ще бъдат организирани подготвителни и опреснителни езикови курсове на заминаващите
студенти, включително използването на OLS (онлайн езикова подкрепа).
•
На академичния и административен състав на ВУЗФ също ще бъде оказвано съдействие за признаване на времето,
прекарано в чужбина, като част от академичната дейност.
•
Администрацията на ВУЗФ ще осигури ефективно наставничество и наблюдение на участниците в мобилности,
както и конкретни договорености с цел гарантиране качеството на студентските стажове в предприятията.
•
Студентите и служителите, които не получават безвъзмездна финансова подкрепа от фондовете на Европейския
съюз (zero grant), ще се възползват от всички предимства на програмата Еразъм+.
•
ВУЗФ редовно ще анализира обратната информация, получена от доклади на участници във входяща и изходяща
мобилност, и ще предприема своевременни дейности при сигнал за проблем.
Чрез участието си в дейностите по Ключова дейност 2, ВУЗФ ще създаде сътрудничество с чуждестранни партньори в
рамките на своята стратегия за интернационализация, като по този начин разшири контактите си с други висши учебни
заведения в страната и чужбина, което е една от основните цели на Институционалната стратегия на училищто. ВУЗФ цели
развитие, трансфер и/или прилагане на иновативни практики, както и осъществяването на съвместни инициативи за
насърчаване сътрудничеството, взаимното обучение и обмяната на опит на европейско ниво. В партньорство с други
европейски организации, ВУЗФ ще доразвие и укрепи своите контактни мрежи, ще увеличи капацитета си за работа на
транснационално ниво, ще сподели и сравни идеи, практики и методи за разработване на иновативни продукти, както и ще
участва интензивно в дейности по разпространение и прилагане на съществуващи и новосъздадени продукти или иновативни
идеи. Участието в Ключова дейност 2, ще помогне на ВУЗФ в провеждането на ясна политика за развитието на интегрирани
транснационални преподавателски дейности (съвместни курсове, модули, учебни програми, съвместни образователни
степени).
ВУЗФ ще използва пълния си капацитет като кандидат и като партньор в консорциуми, като подбира тези идеи за проекти,
предложени от служители и партньорски организации, които насърчават подобряването на качеството, иновациите,
постиженията и интернационализацията във ВУЗФ, повишават качеството и атрактивността на Европейското образователно
пространство, насърчават общите европейски ценности и подобряват компетенциите и уменията на студентите.
В рамките на Ключова дейсност 3, ВУЗФ ще си сътрудничи с всички подходящи организации за подпомагането на политики
за развитие и сътрудничество в областта на образованието, обучението и младежта, които се прилагат директно от
Европейската комисия или чрез конкретни покани за проектни предложения, изпратени от Изпълнителната агенция, като
анализира политики и реформи, осъществява проучвания, насочени към наблюдението на конкретни тенденции и развития,
организира конференции и срещи на високо ниво, осъществява обмяна на опит и добри практики и съвместната рецензия.

Въздействие на участието в програма Еразъм+ върху ВУЗФ
Участието в програма Еразъм+ ще допринесе за модернизацията на ВУЗФ като бъде осигурена по-динамична, модерна и
професионална работна среда. Основни ползи от участието биха били синергията между въздействието на общите усилия,
професионалното отношение и човешките и финансовите ресурси. Сътрудничеството между организации и институции,
изпълнението на проекти за мобилност, обменът на най-добри практики, което ще доведе до намаляването на използваните
ресурсите и допуснатите грешки, ще увеличи и подобри цялостното въздействие. Това ще позволи на ВУЗФ да развие и
засили мрежите си от контакти, да увеличи капацитета си за работа на транснационално ниво, да сподели и обмени идеи,
практики и методи.
Конкретните цели са:
•

До 2025 г.- поне 7 % от студентите на ВУЗФ да участват в дейности по мобилност всяка година;

•
До 2026 г. – поне 30 % от академичния и административен персонал на ВУЗФ да участва в дейности по мобилност
както следва:
o

30 %- годишно да участват в дейности за преподаване;

o

70 %- годишно да участват в дейности за обучение;

•

До 2024 г.- създадени най-малко 3 съвместни курса/ модули/ учебни програми;

•

До 2025 г.- създадена най-малко 1 съвместна образователна степен;

•

До 2027 г.- подписани най-малко 20 нови междуинституционални споразумения (приблизително 3 на година);

•
Увеличаване на участието в проекти за сътрудничество- най-малко 14 проекта до 2027 г. (приблизително 2 на
година);
•

Увеличаване на броя на онлайн обученията и програмите- най-малко 7 до 2027 г. ( приблизително 1 на година);

•
Увеличаване на броя на разработените учебни програми в съответствие с образователната мисия на ВУЗФ, и
системното им актуализиране в съответствие с развитието на съответната научна област и променящите се изисквания на
пазара на труда – най-малко 10 учебни програми до 2027 г.;
•
Повишаване качеството на изпълнение на всички проекти - непрекъснато наблюдение и доклад на всеки шест
месеца за напредъка на всеки проект, който да отразява постигането на конкретните цели и задачи;
•
Увеличаване на подкрепата за преподаватели, отчитайки важността на постигнатите резултати от служителите на
ВУЗФ, ангажирани в мобилност или проекти за сътрудничество със стратегически партньори - годишна оценка чрез
въпросници и интервюта и съгласно изработения правилник;
•
Увеличаване на подкрепата за студенти, осъществяващи входяща или изходяща мобилност- индивидуално
оценяване и анализ, както и годишно оценяване чрез въпросници и интервюта;
•
Непрекъснато използване и развитие на създадените продукти в следствие изпълнението на проекти непрекъснато наблюдение нивото на развитие (брой потребители, брой актуализации, възможността за използване на нови
технологии, разходи за поддръжка и др.);
•
Подобряване разпространението на постигнатите резултати - по всички възможни начини и чрез включване на
всички заинтересовани страни.
ВУЗФ ще насърчава участието в проекти за сътрудничество. Очаква се те да спомогнат за развитието, трансферирането и
прилагането на иновативни практики с дълготраен ефект. Участието в проекти за сътрудничество ще предостави не само на
ВУЗФ, но и на неговите партньори, нови подходи за по-добро образование и общество, езиково и културно многообразие,
както и решения за проблемите на хората в неравностойно положение. Участието в програмата ще увеличи капацитета и
професионализма на екипа на ВУЗФ и участващите партньори на европейско и международно ниво. Участието ще засили
сътрудничеството между ВУЗФ и неговите партньори в областта на образованието, обучението и социалния живот. Освен
това, управленските компетенции и разбирането за интернационализация на участниците и персонала ще бъдат увеличени.
Изпълнението на всички проекти цели да има дълготраен ефект върху качеството на образованието и обучението;
сътрудничеството между партньорите; подобряване на социалните, лингвистичните, гражданските и предприемаческите
умения на участниците и увеличеното използване на постигнатите резултати от проектите. Участието в програмата ще
задейства процеса за търсене на устойчиви решения на въпроси касаещи околната среда, безработицата, интеграцията на
маргинализираните групи, застаряването и др.

