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Нормативна основа на Стратегията 

Настоящата стратегия е изготвена в съответствие с приоритетите, 

заложени в Стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж „Европа 2020”
1
, Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 2014-2020
2
, Стратегията за развитие на висшето 

образование в Република България за периода 2014 – 2020
3
, Закона за 

висшето образование и Правилника за устройството и дейността на АУ-

Пловдив
4
.  

 

Въведение  

Аграрният университет – Пловдив е акредитиран да обучава 

студенти в ПН 3.8 „Икономика“ от 1993 г. В отговор на обществените 

потребности, дефинирани от динамиката в социалните, икономическите, 

пазарните и институционалните процеси в България, през 1995 г. към АУ 

се обособява Факултетът по икономика. От специалностите, акредитирани 

в ПН 3.8 „Икономика“ са се дипломирали над 3000 студенти в ОКС 

„Бакалавър“, над 1500 в ОКС „Магистър“ и над 30 в ОНС „Доктор“. 

Интересът към обучение по специалностите в ПН 3.8 „Икономика“ 

на чуждестранни студенти от Холандия, Австрия, Италия, Испания, 

Португалия, Чехия, Словакия, Полша, Казахстан, Украйна, Молдова, 

Монголия, Македония, Гърция, Турция и Китай е доказателство за важната 

роля, която АУ – Пловдив има при обучението на икономисти, не само в 

регионален и национален план, но и в световен.  

Настоящата Стратегия има за цел да дефинира основните насоки за 

развитие на ПН 3.8 „Икономика“ в Аграрен университет – Пловдив  за 

периода 2017 – 2022 г. и да допринесе за утвърждаването на Факултета по 

икономика като водещ регионален и национален център в обучението на 

специалисти в областта на икономиката и управлението на селското 

стопанство и селските райони. 

В съдържателен аспект стратегията обхваща: мисия на обучението 

по икономика и предизвикателствата, които среща, както и 

стратегическите цели, които Факултетът по икономика и Аграрният 

университет си поставят за  устойчивото развитие на професионалното 

направление 3.8 „Икономика“.  
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Мисия на обучението по специалностите от ПН 3.8 „Икономика“ 

 

В ПН 3.8 „Икономика“ студентите имат възможност да се обучават 

по две специалности в ОКС „Бакалавър“ – Аграрна икономика и Бизнес 

икономика, както и в четири специалности в ОКС „Магистър“ – 

Икономика и управление на европейското земеделие и селски райони, 

Финансов мениджмънт и счетоводство, Икономика и управление на 

туристическия бизнес и European agriculture and rural development. 

Последният курс се води на английски език. Освен това се предлага и 

обучение на докторанти по две програми: Икономика и управление (селско 

стопанство) и Организация и управление на производството (селско 

стопанство и подотрасли). 

Мисията на обучението по тези специалности е чрез поддържането 

на качествено теоретично и практическо обучение и чрез непрекъснатото 

му осъвременяване, както и чрез включване на студентите в съвместни 

научни изследвания, да се гарантира придобиването и усъвършенстването 

на знания, умения, опит, професионални и личностни компетентности, 

съответстващи на потребностите на трудовия пазар и гарантиращи бърза 

реализация по специалността.  

 

Предизвикателства пред развитието на ПН 3.8 „Икономика“ в 

Аграрен университет – Пловдив: 

 

1. Неблагоприятната политическа среда, изразяваща се в непрекъсната 

редукция на разрешения прием в университетите на студенти от 

професионалното направление; 

2. Политиката за разпределение на средствата от субсидии по 

професионални направления; 

3. Непрекъснато повишаващите се изисквания и стандарти за акредитация 

на университетите и професионалните направления; 

4. Демографската криза в България и намаления брой кандидат студенти; 

5. Засилващата се конкуренция от страна на частните висши училища; 

6. Засилващата се конкуренция от чуждестранни университети; 

7. Нагласата у младите хора, през последните години, да се насочват към 

обучение по-скоро в атрактивни специалности, отколкото към такива 

свързани пряко или косвено със земеделието и селските райони; 

8. Недостатъчната подготовка на завършващите средно образование и 

трудната им адаптация към стандартите за обучение във Аграрен 

университет – Пловдив; 

9. Намаляващият интерес към научните изследвания и реализацията в 

областта на науката и образованието; 



10. Кадровото обезпечаване на учебния процес и научно-

изследователската дейност. 

Стратегически цели в развитието на ПН 3.8 „Икономика“ 

I. Акредитации 

I.1. Продължаване на акредитацията на ПН 3.8 „Икономика“ за  

специалностите в ОКС Бакалавър и ОКС Магистър. 

Настоящата акредитация е дадена от НАОА на 01.04.2014 г. Общата 

оценката е 8,13 за срок от 5 години. Целта на ръководството на Факултета 

по икономика, за предстоящата нова акредитация през 2019 г., да се 

постигне оценка над 8,00.  

I.2. Продължаване на акредитацията на ПН 3.8 за ОНС Доктор. 

Към ПН 3.8 действат две докторски програми – Икономика и 

управление (селско стопанство) и Организация и управление на 

производството (селско стопанство и подотрасли). Настоящата им 

акредитация е от 18.03.3014 г. Оценките са съответно 9,22 и 9,32 за срок от 

6 години. Целта на ръководството на Факултета по икономика, за 

предстоящата нова акредитация през 2020 г. да се постигне оценка над 

9,00. 

 

II. Учебна дейност 

Учебната дейност трябва да е базирана на адекватен, съвременен 

образователен модел, гарантиращ създаването на конкурентоспособни 

специалисти с възможност за реализация в страната или ЕС. 

 

II.1. Усъвършенстване на учебните планове и учебни програми, 

базирано на добрия опит и традициите на Икономическия факултет и на 

други водещи български и чужди университети. 

II.2. Разработване на нови магистърски програми, в синхрон с 

потребностите на бизнеса. 

II.3. Разработване на съвместни магистратури с водещи в областта на 

икономиката университети от страната и чужбина. 

II.4. Актуализиране на системата за контрол и управление на 

качеството на учебния процес. 

II.5. Въвеждане на дистанционна форма на обучение за 

специалностите от ПН 3.8 Икономика.  

II.6. Насърчаване мобилностите на студенти и преподаватели по 

Програма Еразъм, за подобряване на професионалното им ниво и 

възможностите за развитие. 

II.7. Разширяване сътрудничеството на Факултета с български и 

чуждестранни академични институции и бизнес организации. 



II.8. Привличане на представители на бизнеса в учебния процес и в 

комисиите за държавен изпит и защита на дипломни работи. 
 

III. Научно-изследователска работа 

III.1. Разгръщане и по-ефективно използване на наличния потенциал 

на академичния състав, за осъществяване на качествени теоретични и 

научно приложни изследвания в съответствие с потребностите на 

обучението и обслужването на практиката; 

III.2. Насочване на изследователската дейност към актуални и 

значими проблеми на националното и регионалното развитие в контекста 

на общоевропейските и глобалните процеси; развитието на интегративните 

връзки между изследователската и учебната дейност с цел да се гарантира 

обучение, основано на съвременните постижения в областта на 

икономиката и управлението;  

III.3. Насърчаване разработването и изпълнението на проекти от по-

големи научно-изследователски екипи, в които освен хабилитирани 

преподаватели да се включват млади учени, докторанти, студенти и 

представители на бизнеса.   

III.4. Гарантиране на условия за научна и преподавателска работа на 

докторанти и асистенти в професионалното направление, с цел по-бързо и 

качествено завършване на дисертационните им трудове, което да улесни и 

академичното им израстване. 

III.5. Организиране на научни форуми по икономика за представяне 

на разработките и научните резултати на студенти, докторанти и 

преподаватели от факултета и от други институции. 

III.6. Осигуряване на възможности за публикуване на научни трудове 

в авторитетни издания, с цел повишаване оценката на научното 

направление в рейтинговата система.  

 

 

IV. Кадрово развитие 

 

IV.1. Задържане на преподавателите от Факултета по икономика и от 

другите факултети в обучението на студентите от ПН 3.8 „Икономика“.  

Към момента, всичките 27 хабилитирани преподаватели от Факултета по 

икономика и още 10 от други факултети на Аграрен университет – 

Пловдив водят занятия и са ангажирани в обучението на студенти в 

специалностите от ПН 3.8. Целта на факултетното ръководство е за 

следващия период това да се запази и да гарантира на студентите 

получаването на широко обхватни знания. 



IV.2. Поддържане на благоприятна и работна атмосфера, 

позволяваща академичното израстване на преподавателите от Факултета 

по икономика. 

 

V. Професионална реализация на студентите и връзки с 

бизнеса 

V.1. Създаване и поддържане на динамична база данни за 

завършващите Икономическия факултет студенти и тяхното 

професионално развитие. 

V.2. Осигуряване на връзки с бизнеса и подпомагане на постоянната 

комуникация между фирмите, университета и студентите. 

V.3. Разработване на съвместни проекти с бизнеса, в които 

преподаватели от факултета да консултират, обучават или 

преквалифицират техни кадри. 

 

VI. Материално-техническа обезпеченост 

VI.1. Поддържане и обновяване на учебните зали и аудиториите, в 

които се провежда обучението на студентите, за да се гарантира високо 

качество на учебния процес. 

VI.2. Поддържане и обновяване на кабинетите на преподавателите и 

оборудването в тях, за да се осигури подходяща академична и творческа 

атмосфера, в която да се разгръща техният научно-изследователски 

потенциал. 

VI.3. Осигуряване на подходящи условия за работа на техническите 

експерти в катедрите и в деканата. 

 

 

 

Пловдив, 2017 г.                                                      Декан: …П…….. 

/доц. д-р Д. Атанасов/ 


