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ВЪВЕДЕНИЕ 

Висшето образование в Косово се счита за обществена услуга и обществено благо, 

независимо дали собствеността на институцията е публична или частна. Независимо от 

степента на развитие на една страна, винаги съществува предизвикателството да 

осигури качествена образователна система. Висшето образование в Косово има 

проблеми и трудности, свързани с нивото на признаване и слабия вътрешен контрол на 

качество, липсата на систематичен външен контрол от страна на институциите, както и 

липсата на сътрудничество между всички заинтересовани страни. 

Целта на това изследване е да се определи ролята, която всички заинтересовани 

страни имат за осигуряване на качеството на висшето образование. Използват се 

показатели, базирани на модела EFQM, въз основа на който се представят 

възможности за подобряване на качеството на висшето образование в Косово. 

Задачи на изследването 

• Да се измерят и опишат моделите за управление на качеството на висшето 

образование; 

Кои са въздействащите фактори, влияещи върху качеството на висшето образование? 

Влияят ли резултатите върху качеството на висшето образование? 

Дали икономическите резултати влияят върху обучението, творчеството и иновациите? 

• Да се измери и опише как качеството на висшето образование се проявява в 

държавните висши учебни заведения и в частни висши учебни заведения. 

Има ли разлика в качеството на висшето образование в публичните и частните висши 

училища? 

Източници на информация 

 Централизирани  

Статистическа агенция на Косово 

Национален статистически институт на България 

 Децентрализирани 

Министерство на образованието, науката и технологиите в Косово 

Министерство на образованието и науката в България 

Агенцията по акредитация в Косово 

Национална агенция по оценяване и акредитация в България 

 Информация от собственото изследване 

Интервю с ръководителите на Централната служба за осигуряване на качеството 
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Интервюта с неправителствени организации, участващи в управлението на качеството 

на висшето образование  

Интервюта с потребители на кадри 

Въпросници за студенти, преподаватели, университетски мениджмънт. 

Изследователски методи 

Изследователските въпроси ще бъдат доказани чрез количествено изследване с 

въпросници за студенти и преподаватели, а качественото изследване ще бъде 

проведено чрез интервюиране на директори на отдела по управление на качеството и 

интервюиране на бизнеса, както и на потребителите на университетския продукт.  

Използва се SPSS 25 за анализ на данните и за доказване на хипотезата, до нивото на 

значимост 0.05 

За общия брой студенти и учители данните са от Агенцията за статистика на Косово. 

Изследваната извадка е избрана по формулата на Cochran.  

Според Статистическата агенция на Косово, броят на студентите във висшите училища 

е 116 443. По формулата на Cochran,  за ниво на значимост 0.05 (допустима грешка от 

5% и ниво на доверие от 95% ), извадката беше определена на 398 студенти. 

Извадката на учителите е 369, университетските ръководители от най-големите 

държавни университети са 9 (5 от Университета в Прищина, 3 от Университета в 

Гнилан и 1 от Академията за обществена безопасност) а от най-големите частни 

университети са 8 (от AAB College и от UBT College). 

Въпросникът е създаден чрез формулярите на Google и изпратен на студентите по 

имейл. Интервюта са проведени присъствено. 

Използва се Alpha Cronbach, коефициент за проверка на надеждността на инструмента. 

При стойности на коефициента близки до 1, заключението е че инструментът има 

висока издръжливост. Ако стойностите на Alpha Cronbach са над 0.7 - 0.8, 

инструментът има трайност, която е неприемлива. 

Надеждността на цялата категория, която измерва качеството на образованието, е α = 

0.980, което означава, че надеждността на инструмента е приемлива. 

Статистическите тестове и анализи са: Унивариатен анализ, Бивариационен анализ, 

Корелационен анализ, Регресионен анализ. 

Унивариатен анализ се използва за изразяване на демографски данни на респондентите, 

чрез дескриптивни анализи (средно, стандартно отклонение, Мин, Макс и честота). 

Този раздел ще включва демографски данни, суми за всяка скала и техните основни 
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характеристики. За оценката на резултатите от всички статистически тестове се 

определя нивото на статистическа значимост 0.05 

Бивариантният анализ включва едновременен анализ на две променливи, за да се 

определи дали има някаква връзка между тях. Преди статистическите тестове за 

валидиране на хипотезите, се проверява дали има нормално разпределение на данните 

чрез теста на Kolmogorov-Smirnov. Използва се ANOVA, многоредова регресия, 

редовна регресия. За да се тества връзката между качеството на образованието и 

факторите, които му влияят (моделът EFQM), се използва параметричното изпитване на 

Pearson. Този тест се използва в случаите, когато данните са непрекъснати и зависимата 

променлива, която в случая е качеството на образованието, има нормално 

разпределение. 

Използвана е множествена линейна регресия и ординална регресия, но преди 

извършване на анализа трябва да се провери дали данните отговарят на основните 

условия за използване на регресия. Ето защо един от основните критерии, който трябва 

да се разгледа, е размерът на извадката. Това се постига чрез формулата (N> 50 8m, 

където m = брой независими променливи), тогава качеството на образованието се 

разглежда като зависима променлива и има нормално разпределение. Следователно, 

въз основа на броя на респондентите (размер на извадката), стигаме до извода, че 

първото условие за регресия е изпълнено: (369> 50 8 * 9 = 122; 369> 122 - за 

професори) и (369> 50 8 * 9 = 122; 369> 122 - за студенти.) Другото условие, което се 

изпълнява за реализиране на регресията е, че качеството на образованието има 

нормално разпределение. 

Корелационният анализ се използва за измерване силата на връзката между различните 

променливи. Така ще бъде използван параметричния тест на Pearson. 

За изследване на съотношението на променливите се взема коефициентът на корелация. 

Стойностите на коефициента на корелация са от -1 до +1. Нейната стойност +1 

означава, че и двете променливи имат пълна линейна връзка и в същата посока. Така с 

нарастването на стойностите на една от променливите стойностите на другата 

променлива ще се увеличат. 

Стойността -1 на коефициента на корелация показва, че променливите са свързани 

помежду си, но в противоположни посоки. 

И чрез регресивен анализ ще се потвърди хипотезата на изследването. Когато един от 

основните критерии, който трябва да се вземат предвид преди използването на 

регресионния анализ, е размерът на пробата. 
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Първа глава: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИ ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО 

НА КАЧЕСТВОТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Системата за управление на качеството (СУК) е формализирана система, която 

документира процесите, процедурите и отговорностите за постигане на политиките и 

целите на качеството. СУК подпомага координирането и ръководството на дейностите 

на организацията, за да отговори на изискванията на клиентите и регулаторните 

изисквания   (American Society for Quality, 2018). Стандартизацията на процесите, 

процедурите, политиките и дефинирането на целите улеснява вменяването на 

отговорности за изпълнението на политиката на организацията и оптимизиране на 

представянето й (American Society for Quality, 2018). 

Качеството на образованието е много важно, тъй като е пряко свързано с изграждането 

на личностните и професионални качества на възпитаниците и бъдещи работници, за 

бърза реализация на пазара на труда.  

Класация на Университетите според качеството на обучение по континенти 

Континент Top 20 Top 100 Top 200 Top 300 Top 400 Top 500 501-1000 

Америка (С и Ю) 16 50 79 110 142 167 113 

Европа 4 34 80 120 157 195 171 

Азия/Океания — 16 41 69 99 133 205 

Африка — — — 1 2 5 11 

Общо 20 100 200 300 400 500 500 

Source: (ShanghaiRanking Consultancy, 2018/08/14) 

Въпреки, че американските университети са в челните класации по качество на 

образованието, САЩ отбелязват високо ниво на безработица през последните години, а 

работодателите там се оплакват от недостиг на квалифицирана работна ръка (Clayton 

M. Christensen, Michael B. Horn, Louis Caldera, Louis Soares, 2011/02). Управлението на 

качеството трябва да задоволява нуждите и изискванията на учениците, но и тези на 

бизнеса, за да създава работници, които да са търсени на пазара на труда. Това е много 

по-сложно от управлението на качеството в други области.  

 

Същност и съдържание на Тоталното Управление на Качеството (TQM) 

Тоталното управление на качеството в образованието е комбинация от три термина:  

Общо (тотално), включващо всички студенти и бизнес асоциации. Качество, което 

отговаря на изискванията и нуждите на студентите за качествено обучение и в 

съответствие с бизнес изискванията за добре образована, гъвкава работна сила към 
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промени в световния и местния пазар. Управление, което включва всички нива на 

учебния процес, от най-високото до най-ниското. 

TQM във висшето образование има за цел да обедини всички оперативни функции от 

маркетинга, финансите, преподаването, развитието на съвременни и гъвкави умения, 

както и обслужването на клиентите.  

Елементи на тоталното управление на качеството на висшето образование: 

- Интелектуално качество – отнася се до педагогиката, насочена към дълбоко 

разбиране на важни, съществени концепции, умения и идеи. Такава педагогика третира 

знанието като нещо, което изисква от учениците да се включат в мисленето на по-висок 

ред и да комуникират по същество за това, което учат.  (State of New South Wales, 2007)  

Тези атрибути създават студенти с възможност да се справят със сложните работни 

ситуации и да решават проблемите по-творчески и продуктивно, за да станат по-

ефективни в бъдещата си работа. 

- Дълбоко знание – учителят е от голямо значение при насочването на учениците да 

намерят източниците на знания и информация, необходими за предмета, както и ролята 

му в мотивирането им да учат по-дълбоки теми, за да получат дълбоки прозрения. По 

този начин, бъдещите студенти и служители ще бъдат любопитни за все по-

задълбочени познания, ще вършат нещата по-добре, ще могат да сравняват и 

комбинират придобитите знания, ще се стремят към съвършенство. 

- Дълбоко разбиране – студентите трябва да участват в анализирането и решаването на 

проблеми, като правят заключения, основани на проучени идеи и концепции. Чрез 

осъществяването на тези задачи студентите трябва да бъдат насърчавани от своите 

преподаватели да практикуват и да прилагат новите си умения и знания в реалния 

живот и особено в работата. Това ще ги накара да разберат по-задълбочено проблемите 

и да намерят решението си по-ефективно и ефикасно. 

- Проблемни знания – студентите трябва да бъдат мотивирани да оценяват и изследват 

проблеми от няколко източника и да могат да намират най-подходящото решение. В 

тази категория трябва да има експерименти и ключови изследвания за решаване на 

проблеми. 

- Мета език – трябва да се насърчава използването на конкретен език и да има 

електронен подход, да има електронен речник на думите, който описва специфични 

процеси, а учениците трябва да вземат под внимание произхода на думите, от които 

могат да бъдат разбрани по-лесно. 
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- Същностна комуникация – студентите да могат да общуват устно, писмено, 

визуално и графично.  Комуникацията трябва да бъде последователна и разбираема. 

- Качествена среда за обучение – аудитории и учебни зали, където студентите и 

учителите работят продуктивно.  

 

Въвеждане на система за тотално управление на качеството (TQM) 

Взаимовръзките между трите мерки показват, че трите индикатора за TQM са умерено, 

положително свързани помежду си, както би могло да се очаква с промяната в цялата 

организация, свързана с TQM. Корелациите варират от 0,45 до 0,57, което предполага, 

че мерките за трите принципа са различни, но (Dean & Bowen, 1994) предполагат 

„взаимно подсилване“ и вероятно споделяне на общи предходни. Взети заедно, тези 

резултати показват, че са формулирани три различни и надеждни мерки на TQM. 

Екипът по качеството на учебното заведение може да обсъжда представянето и 

развитието на отделния аспект на индикатора и да търси метод за надграждане и 

представяне на мелиорираните индикатори в конкретни учебни условия. Индикаторите 

са групирани в седем области със специфични теми: (Vlasic, et al., 2009) 

1. Учебен план - структура на учебната програма (програма / цели, задачи, фокусиране 

върху разработването на функционални задачи, върху дейностите на студентите, 

интегриране в рамките и между областите) - курсове и програми - ключови 

компетенции, които студентите развиват в даден ВУЗ; 

2. Постижения (оценявани от външни, независими агенции) - качество на 

постиженията в сравнение с поставените цели; 

3. Обучение и преподаване - работа на учителите - работа и опит на студентите - 

посрещане на нуждите им - мониторинг и оценка на работата на студенти и учители. 

4. Подкрепа на студентите - личен, социален и духовен растеж - прогрес и 

мониторинг на постиженията - подкрепа във всички аспекти на ученето, напредъка, 

личностното развитие на студенти и учители; 

5. Училищна атмосфера - училищна политика - отношения - специфични цели на всяко 

отделно училище - ориентация към удовлетворението на студентите, учителите и 

родителите; 

6. Ресурси - училищни ресурси - учители, професионални сътрудници, директор; 

обучението, екипната работа на учителите, сътрудничество; насоченост към иновации - 

материални ресурси и помещения - ефективни човешки и материални ресурси; 
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7. Управление, лидерство и осигуряване на качеството - подходи за лидерство и 

управление ”. 

 

Йерархия на концепцията TQM 

 

Source: (Yang, 2015/03/31) & developed by author: Fidan Qerimi  

 

TQM е променящ се начин на мислене и работа в компаниите от 50-те години на 

миналия век и става по-популярен в началото на 80-те. То е култура, описание на 

културата, отношението и организацията на компанията, която се стреми да предоставя 

на клиентите си продукти и услуги, които удовлетворяват техните нужди. Културата 

изисква качество във всички аспекти на дейността й (Hashmi, 2017). TQM означава 

обработване на всички компоненти на организационните принципи и процедури, 

модели, договорености и всички онези, които са засегнати по някакъв начин от 

качеството на продукта или услугата (Stanciu, 2003). Основната цел на TQM е да 

генерира в организацията среда, в която всички активи се използват ефективно, за да се 

осигури качествено обслужване и да бъде компанията адаптивна към динамичния свят 

(Vini, 2007). Crosby, 1979 определя качеството като кореспондент на търсенето. 

В обобщение, моделът представя значението на многостранния подход към 

определянето на качеството, което изисква да се извлекат перспективи на 

заинтересованите страни за разработване на широка концептуализация на качеството и 

за точно подбиране на конкретни показатели за измерване (Ларина, 2015). 
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Интегрирана система за управление на качеството във висшето образование 

(IQMS) 

 

През 21-ви век настъпиха драматични промени по отношение осигуряване на качество 

и управлението на качеството на висшите учебни заведения. Първата фаза се променя 

към осигуряване на качеството, водено от Болонския процес (Enders & Westerheijden, 

2014; Huisman & Westerheijden, 2010). Вторият етап е съвършенството, което се 

превърна в доминираща тема в частния и публичния сектор (Ala-Vähälä, 2007).  

През последните десетилетия няколко фактора допринесоха за повишаване на 

обществената загриженост, относно качеството на висшите учебни заведения, което 

доведе до появата на качествено оборудване за измерване и подобряване, като 

например показатели за изпълнение, акредитация, оценка на програмите и 

институциите и качеството на одита (Sarrico, et al., 2010). Karapetrovic (2003) определя 

IQMS като "единна група от свързани процеси, които споделят уникален набор от 

човешки, информационни, материални, инфраструктурни и финансови ресурси, за да се 

постигне набор от цели, свързани с удовлетворението на различни участници".  

Jørgensen, et al. (2006) предлагат модел на корелация на три нива, в който референциите 

подобряват съгласуваността между системите за управление, координацията и 

съгласуваната интеграция, в която циклите на управление са интегрирани във фокус 

върху задачи и стратегическа и присъща интеграция, която включва култура на 

обучение непрекъснато подобряване и ангажиране на заинтересованите страни. 

Ползите от прилагането на IQMS могат да включват намаляване на административната 

тежест, конкурентно предимство и напредък към устойчиво развитие. Zeng et al. (2011) 

изброяват ползите от IQMS като намаляване на разходите за управление, хартиени 

документи, сложност на вътрешното управление, опростено сертифициране и 

улесняване на непрекъснатото подобряване. 

 

Европейска фондация за управление на качеството (EFQM). Модел за върхови 

постижения  

Моделът на EFQM е общ модел за управление на качеството, който се използва във 

всички видове организации, независимо от сектора, размера, структурата или зрелостта 

(Nabiz, et al., 2000). Това е моделът, залегнал в основата на Европейската награда за 

върхови постижения в областта на бизнеса (European Business Excellence Award). EFQM 

е инструмент, предназначен за всеобхватна оценка на организацията и нейната 
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ефективност. В публичната администрация се използва модифициран EFQM модел, 

известен като CAF. Той се основава на девет критерия, пет от които са 

"Предположения", а четири от тях са "Резултати" (Nagyova & Markulík, 2018). 

 

EFQM модел 

 

 

Периоди на оценка 

 

Source: (Tossaint, 2016) 
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Първата вълна при управлението на качеството беше фокусирана върху 

заинтересованите страни и беше всеобхватна, холистична, включваща всички 

очаквания на всички заинтересовани страни, околната среда и обществото. Втората 

вълна на модела на EFQM за върхови постижения беше поставена на три интегрирани 

компонента: 

1. Основни концепции за върхови постижения на EFQM (осигурява обратна връзка на 

стратегическо ниво) 

2. Критерии за модел на EFQM (осигурява обратна връзка на оперативно ниво) 

3. Радар (осигурява обратна връзка за степента на съвършенство) 

Философията на втората вълна надминава заинтересуваните страни. Тя се основава на 

внедряването на върхови постижения на национално ниво; Подкрепа на техните 

организации-членки за стремеж към върхови постижения; Разпространяване на култура 

на върхови постижения в цялата страна (Tossaint, 2016); Създаване на устойчиво 

бъдеще, развитие на организационни способности, използване на творчеството и 

иновациите; Водещи с визия, вдъхновение и интегритет, управление с гъвкавост, успех 

чрез таланта на хората, добавяне на стойност за клиентите (EFQM, 2013/08/05). 

Двигателите на EFQM – Модел за върхови постижения са: Лидерство, Творчество и 

иновации, Мениджмънт и управление на промените, Талант на хората. 

Третата вълна на EFQM – Модел за върхови постижения е разработена през 2016 г. и се 

основава на двигателите: Представяне (Вашият потенциал е неограничен), Иновации 

пред конкуренцията, Гъвкавост (предвиждайте неочакваното, интуитивно лидерство, 

водещо съвършенство). В 3-тата вълна на модела EFQM, ограниченията са премахнати. 

Тази вълна осигурява иновации и създава конкурентни предимства, прогнозира 

уменията, от които се нуждаем в бъдеще, които ще са необходими за постигане на 

целите и задачите на организацията, лидерство с интуитивни умения, предвиждане на 

това, което може да се случи, създаване на идеален модел за партньори. По този начин 

се установява последователност в реализирането на целите и задачите чрез въздействие 

върху хората да бъдат щастливи и щастливи, като по този начин се влияе върху 

преодоляването на техните очаквания по отношение на модела EFQM. 

 

 

 

 



15 

 

2-ра глава: АНАЛИЗ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА КАЧЕСТВОТО НА ВИСШЕТО 

ОБРАЗОВАНИЕ В КОСОВО 

Ориентация на университетите в Косово 

Държавните учебни заведения в Косово са повече социално ориентирани. 

Правителството ги финансира, за да създават специалисти в области, които не носят 

толкова печалба, но обществото се нуждае от тях. Частните училища и университети са 

ориентирани към социални, икономически и юридически науки, които им осигуряват 

печалба и са търсени от обществото.  

Държавните университети в Косово обучават 66,18%) от студентите, а частните около 

33,82%.  

 

Програмна и институционална акредитация на висшето образование в Косово 

През последните 10 години, от както функционира Косовската агенция по акредитация 

(КАА), 41 ВУЗ са преминали през външно оценяване, като над 500 процедури са 

проведени, след заявени самооценяващи доклади. След включването на КАА, като член 

на ENQA през 2015 г., тя стана доста по-строга в процеса на акредитация, което 

редуцира броя на програмните и институционалните акредитации. Въпреки това, 

Косово е на първо място в Европа по брой на ВУЗ на глава от населението (17 на 1 млн. 

души). Средното за ЕС е 7 ВУЗ на 1 млн. души  (Kaçaniku, Rraci, & Bajrami, 2018/08). 

Макар, че КАА допринася за подобряване качеството на обучение в Косово, има и 

доста критици. В проведеното изследване, част от интервюираните разкритикуваха 

функционирането й. Най-сериозните слабости, които се изтъкват са: 

 Липса на достатъчно човешки капитал; 

 Практиката да се включват чуждестранни експерти не е добре отработена; 

 Техническите изисквания за акредитация не са обосновани; 

 Корупция и субективизъм, в резултат на което се нарушават законите и 

критериите за акредитация в нечия полза. (През последните години 6 държавни ВУЗ са 

получили акредитация по този начин (Kaçaniku, Rraci, & Bajrami, 2018/08). 

 

Акредитационният процес при институционална и програмна акредитация от 

гледната точка на институциите 

KAA осигурява на институцията-заявител информация за документите и изискванията, 

които трябва да се изпълнят. Институцията подготвя и представя нужните документи и 
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доказателствен материал, след което получава мнението и оценката от експертната 

група, която прави и посещение на място.  

 

KAA – Accreditation Flow Chart 

 

Source: (Kosovo Accreditation Agency, 2015/08/10) 

 

Докладите за самооценка (за програмна или институционална акредитация) се изготвят 

най-вече от координатора за академично развитие, макар че се въвличат и други 

експерти. В косовските ВУЗ има такъв координатор, чиято роля е именно обезпечаване 

на акредитационната им политика (Kaçaniku, Rraci, & Bajrami, 2018/08). Според автора, 

този начин на вътрешно обезпечаване на качеството на висшето образование има много 

слабости, а именно: 

 Липсва генерална политика за вътрешна оценка на ВУЗ в Косово; 

 Изготвянето на доклад-самооценка само заради акредитацията е губене на време; 

 Изготвянето на доклада-самооценка е само по критериите, заложени от КАА; 

 Има несъответствие между програмите, които се акредитират и изискванията на 

трудовия пазар; 

 Преподаването, ученето и оценките не поставят студента в центъра; 

 Съществуват слабости при подбора на академичен състав в Косовските ВУЗ; 
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 Липсва външно непрекъснато наблюдение и мониторинг, както и периодично 

прразглеждане на програмите; 

 

ВУЗ в Косово нямат цялостна политика за управление на качеството. Те се опитват да 

покрият стандартите и критериите за акредитация, но нямат проактивна политика за 

управление на качеството. КАА не прави проверки на изпълнението на политиките за 

управление на качеството на висшето образование. Това в повечето случаи остава като 

допълнителен ангажимент към органите за вътрешен контрол. 

Контрол на качеството се прави чрез анкети в края на семестъра, включващи само 

количествени параметри, но не и качествени. Студентите са безразлични и с неохота 

попълват анкетите.  

Когато се изработва една учебна програма, не се проучва каква е необходимостта от 

съответните знания, умения и компетенции, а по-скоро се задоволяват нуждите на 

даден преподавател от учебни часове.  

Според Министерството на образованието, науката и технологиите на Косово, 

студентите предпочитат да се ориентират предимно към социални, стопански и правни 

науки, макар че икономиката на Косово се нуждае повече от специалисти в областта на 

селското стопанство, компютърните технологии и др. 

В повечето случаи, преподавателите не използват модерни образователни техники и 

практики на обучение. Това намалява интереса на студентите и посещаемостта на 

учебните занятия. 

Назначчаването на преподаватели се прави по субективни критерии, с външно влияние, 

без да се фокусира на техните качества.   

Всички ВУЗ в Косово имат система за осигуряване на качеството, която е в зависимост 

от собствеността им. В държавните университети има Ректор, който отговаря за тази 

система, както и Декани, които на факултетно ниво гарантират качеството. Те са 

назначили Факултетен координатор за академично развитие. Всички факултетни 

координатори участват в университетска комисия по качеството, която е под 

ръководството на зам.-Ректора по поддържане и развите на качеството. В 

университетската комисия по качеството има няколко структурни единици: ЕСТS 

звено, Отдел за подкрепа на научните изследвания, Звено за разработване на учебни 

програми, Център за кариерно развитие и др.  

С цел да контролира качеството на академичните и административните дейности, 

комисията по качеството използва три вида анкети (за академичния състав, за 
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административния персонал и за студентите). ECTS звеното оценява учебния план, 

като посочва броя кредити, които всеки курс трябва да има. Отделът за подкрепа на 

научните изследвания осигурява научна или техническа помощ при разработването, 

изпълнението и отчитането на проектите. Звеното за разработване на учебни програми 

хармонизира изискванията на всички заинтересовани страни при разработването или 

актуализацията на учебни програми. Центърът за кариерно развитие прилага политики 

и подпомага връзката между студентите и пазара на труда.  

Частните университети са създали система за оценка, поддържане и развитие на 

качеството, базирана на международните стандарти ENQA, Косовската агенция за 

акредитация, заинтересованите страни и студентите. На върха на системата е Бордът на 

директорите, който определя политики и дава на Ректора целите, които трябва да бъдат 

постигнати. Ректорът чрез Сената регулира, а чрез Комисията за осигуряване на 

качеството налага прилагането на правилата и одитира работата по време на 

изпълнението на задачите.  Факултетът е отговорен за създаването, разработването и 

оценяването на учебните програми, чрез проучване на пазарната конюнктура и 

търсенето на работна ръка от бизнеса. Администрацията във ВУЗ подпомага качеството 

на обучението, чрез оптимизация на документите, организацията на учебния процес, 

графикът на уебните занятия, достъпът до уебни материали и др.  

 

Резултати от количественото изследване на студенти и преподаватели 
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Доказване на хипотезите на изследването на студенти и преподаватели 

Hypothesis  Hypothesis Statistical test, used Result 

H0 There is no statistically significant interrelation that EFQM criteria affecting the 

quality of higher education. 

Simple Linear Regression 

Ordinal regression 

Refused H0 

Accepted H 

H01 There is no statistically significant interrelation that leadership affects the 

strategy. 

Correlation:                         

with students and teacher 

Refused H01 

Accepted H1 

H02 There is no statistically significant interrelation that leadership affects the 

employees. 

Correlation:                         

with students and teacher 

Refused H02 

Accepted H2 

H03 There is no statistically significant interrelation that leadership affect partnerships 

and resources. 

Correlation:                         

with students and teacher 

Refused H03 

Accepted H3 

H04 There is no statistically significant interrelation that strategy affect the processes, 

products and services. 

Correlation:                         

with students and teacher 

Refused H04 

Accepted H4 

H05 There is no statistically significant interrelation that employees affect the 

processes, products and services. 

Correlation:                         

with students and teacher 

Refused H05 

Accepted H5 

H06 There is no statistically significant interrelation that partnerships and resources 

affect the processes, products and services. 

Correlation:                         

with students and teacher 

Refused H06 

Accepted H6 

H07 There is no statistically significant interrelation that processes, products and 

services affect the results in relation to customers/citizens. 

Correlation:                         

with students and teacher 

Refused H07 

Accepted H7 

H08 There is no statistically significant interrelation that processes, products and Correlation:                         Refused H08 



 

22 

 

service affect the results in relation to employees. with students and teacher Accepted H8 

H09 There is no statistically significant interrelation that processes, products and 

service affect the results in relation to society. 

Correlation:                         

with students and teacher 

Refused H09 

Accepted H9 

H010 There is no statistically significant interrelation that results in relation to 

customers/citizens affect the economic results. 

Correlation:                         

with students and teacher 

Refused H010 

Accepted H10 

H011 There is no statistically significant interrelation that results in relation to 

employees affect the economic results. 

Correlation:                         

with students and teacher 

Refused H011 

Accepted H11 

H012 There is no statistically significant interrelation that results in relation to society 

affect the economic results. 

Correlation:                         

with students and teacher 

Refused H012 

Accepted H12 

H013 There is no statistically significant interrelation that economic results affect the 

learning, creativity and innovation. 

Correlation:                         

with students and teacher 

Refused H013 

Accepted H13 

H014 There is no statistically significant interrelation that learning, creativity and 

innovation affect the leadership. 

Correlation:                         

with students and teacher 

Refused H014 

Accepted H14 

H015 
There is no statistically significant interrelation that the quality of education is 

manifested differently between public and private institutions. 
Mann Whitney Test 

Refused H015 

Accepted H15 
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Модел на линейна и мултилинейна регресия 
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Резултати от качественото изследване на студенти и преподаватели 

Мениджмънт на университетите – най-високото ниво на управление не желае да 

децентрализира правата за вземане на решения. Висшият мениджмънт определя 

стратегията за развитие на институцията и ориентацията на академичните звена. При 

определянето на стратегията в повечето случаи няма пазарно проучване на профилите, 

уменията и компетенциите на завършващите студенти, които се търсят на пазара на труда. 

Структурата на университета и програмите за обучение се заимстват от Европа.   

Мениджъри по управление на качеството на университетите: 

- Участват при стандартизация на учебните програми; 

- Наблюдават изпълнението на учебната програма; 

- Осъществяват мониторинг на академичния състав; 

- Организират и провеждат съвместно с Декана периодични срещи с преподавателите; 

- Проследяват успеха на студентите; 

- Организират обучения за академичния състав в областта на учебната програма, 

методиката на преподаването и др. 

- Оценяват академичния състав и администрацията на университета; 

- Изготвят семестриални доклади;  

Студентски лидер – сондира мненията на студентите, насърчава ги да мислят креативно 

и да предлагат нови идеи, организира участието на студентите в различни проекти, 

комуникира с други студентски лидери, местни и международни организации и 

институции, организират обучения, семинари, практики, както викторини, атрактивни 

лекции на известни преподаватели хора от бизнеса. 

Държавните агенции – КАА изисква и налага на публичните и частните ВУЗ спазването 

на стандартите и насоките за осигуряване на качеството – ESG. Освен институционална 

акредитация, те трябва да получат и програмни акредитации на всички програми, по които 

обучава студенти. КАА инспектира университетите по отношение изпълнението на ESG. 

Бизнесът – по време на проучването преобладаваше мнението че ВУЗ в Косово трябва да 

актуализират програмите си за обучение така, че да отговарят на пазарното търсене. 

Необходимо е да се развиват студентските умения в посока реална работна среда, а не 

само да се изучават различните науки и програми. Учебното съдържание трябва да е 

предвижда и практическо обучение, пътуващи семинари и бизнес визити.  
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3-та глава: ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА 

ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В КОСОВО 

 

Необходимост от интегрираната система за управление на качеството 

Управлението на качеството на обучението трябва да бъде част от планирането и 

управлението на ВУЗ. Ето защо Косово прилага системи за управление на качеството, 

базирани на Болонската декларация и на модели, които са съвместими с мисията на 

Европейската асоциация за осигуряване на качеството във висшето образование. 

 

Основни елементи на интегрираната система за управление на качеството на 

висшето образование 

Управлението на качеството на висшето образование е много сложен процес. Има  

няколко контекста, които трябва да бъдат разгледани и включени, за да се постигне 

задоволително ниво на качество на образованието, защото в тази система са включени 

всички заинтересовани страни – студенти, преподаватели, ръководството на университета, 

мениджъра на TQM, студентско ръководство, държавни агенции, НПО, бизнеса, 

обществото и др.  

В основата на системата стоят държавните институции, създаващи законите и 

нормативните актове за функциониране на системата, лицензиращи и акредитиращи ВУЗ, 

акредитиращи учебните програми, определящи броя на студентите, които могат да се 

обучават. Те също така контролират и качеството на обучене, управлението на всеки 

университет, изразходването на бюджетните средства.  

Ръководството на университета играе организационната роля в системата за управление 

на качеството. То мобилизира всички ресурси при акредитирането на учебните програми, 

организира и администрира учебния процес, оптимизира академичния състав и т.н.  

Неправителствените организации, занимаващи се с висше образование, се финансират от 

различни фондове и от международни организации, които имат за цел подобряване на 

качеството на образованието. Тези организации наблюдават работата на държавните 

агенции, университетите, учителите и качеството на студентите. Те играят важна роля в 

идентифициране и решаване на проблемите във висшето образование, наблюдават  
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процеса на акредитация на ВУЗ, публикационната дейност на преподавателите и 

реализацията на випускниците. 

Бизнесът и обществото са заинтересованите страни, които финансират целия 

образователен процес чрез данъците, които плащат и чрез своите инвестиции в 

интелектуален капитал. Възвръщаемостта на тези инвестициите са завършилите студенти, 

които започват работят в бизнес организациите и обществените институции.  

 

Елементи на интегрираната система за управление на качеството  

на висшето образование 

 

 

За правилното функциониране на интегрираната система за управление на качеството на 

висшето образование, важна роля играе Косовската акредитационна агенция (КАА). Тя 

ежегодно проверява академичния състав, прилагането на учебните програми, 

осъществяването на работните практики, контролира начина по който на студентите се 

преподава. КАА създава стандарти за научни изследвания и научни публикации, които 

преподавателите във ВУЗ трябва да спазват.  Проблемът обаче е в липсата на инвестиции, 

от страна на университетите, в необходимите хардуер и софтуер за обработка на 

експерименталните данни.  
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Ролята на иновативните технологии в интегрираната система за управление на 

качеството на висшето образование 

Новите технологии засягат всички аспекти на университетската работа, на личния и 

професионалния живот на преподаватели, администрация и студенти. Те променят 

образованието, преподаването, ученето и усвояването на знания. Променят научните 

изследвания, публикациите, защитата на интелектуалната собственост и т.н. 

Университетите в Косово са създали или създават: 

- Платформи за студентски услуги – за достъп до учебни материали, за получаване на 

доклади за успешни изпити и др. 

- Платформи за преподавателите – за публикуване на материали, за предоставяне на 

учебни ресурси, за възлагане на курсови задачи, за получаване на обратна информация от 

студентите, за проверка на автентичността на студентските разработки, за проверка на 

плагиатство и др. 

- Платформа за университетско управление – за по-ефективно планиране и организация, 

за качествен контрол на преподавателите, за ритмичността на учебния процес и изпитите, 

за своевременна детекция и решаване на проблеми в обучението на студентите.  

По отношение на иновациите и новите технологии на преподаване, частните университети 

в Косово инвестират повече средства. Техният академичен състав е по-млад и по-добре 

работи с нови технологии, което рефлектира положително върху качеството на обучение.  

Много добър пример за това е AAB колежът, в който всяка учебна зала или аудитория 

разполага с компютри, проектори, интернет връзки. Това позволява достъп при 

обучението до най-актуалните информационни източници.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Процесът на акредитация играе важна роля в сферата на висшето образование, тъй като 

влияе върху институциите, за налагането и изпълнението на стандартите за качество. КАА 

обаче няма достатъчно лостове и механизми за наблюдение и контрол на всички аспекти 

на образователния процес във ВУЗ. 

Изследването показва, че принципите и стандартите за акредитация не се спазват заради 

подобряване на качеството на обучението, а по-скоро като задължения, които трябва да се 

изпълняват, за да получи съответния ВУЗ право да работи през следващите години. 

Веднага след получаване на акредитационната оценка, старанието от страна на 

университета да ги спазва намалява. 

Контролът от страна на КАА, след приключване на процедурата по акредитация, до 

следващата процедура не е достатъчен и предимно е насочен към ETCS и към 

изпълнението на поставените препоръки от страна на ЕГ. 

По тези начини, процесът на акредитация не се квалифицира като инструмент, 

допринасящ за създаването на стандарти и повишаване качеството на образованието във 

ВУЗ, а по-скоро като процес по изпълнение и прилагане на правилата и процедурите. 

Тъй като академичният състав се развива въз основа броя на научните публикации за 

даден период от време, те пренебрегват учебния процес и се концентрират върху 

публикационната си дейност.  

За оценка качеството на учебните програми и методите на преподаване се взема 

посещаемостта на студентите в лекционните курсове, семинарните занятия и 

упражненията, а се пренебрегват много други важни елементи, като реализацията им на 

пазара на труда.  

След направените изследвания и обработката на емпиричните данни, можем да заключим, 

че EFQM моделът влияе положително върху качеството на висшето образование.  

Въз основа анализа на корелациите на Пиърсън, стигахме до заключението, че нивото на 

лидерството нараства с нивото на стратегията, което означава, че лидерството и 

стратегията са в правилната пропорция, така че с нарастването на една нараства и другата. 

Що се отнася до влиянието, което ръководството има върху служителите, корелацията на 

Пиърсън, показва, че съществува силна връзка. С повишаването на лидерското ниво се 

увеличава и влиянието над служителите.  
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В допълнение към заключенията, че лидерството влияе върху стратегията и служителите, 

може да се каже, че ръководството влияе върху партньорството и ресурсите, където има 

силна връзка с тях. Положителната стойност на коефициентите на Пиърсън, показват, че с 

увеличаване на лидерското ниво, стойността на партньорството и ресурси се увеличава.  

Между стратегията и процесите, продуктите и услугите има силна връзка. Чрез 

повишаване нивото на стратегията, нивото на процесите, продуктите и услугите нараства. 

Що се отнася до въздействието на служителите върху процеси, продукти и услуги, може 

да се каже, че между тях съществува силна зависимост.  

И според ординалната регресия може да се заключи, че благоприятните фактори на 

модела EFQM описват добре модела, така че лидерството, стратегията, служителите, 

партньорството и ресурсите и процесите, продуктите и услугите влияят върху качеството 

на висшето образование. 

Въз основа на корелационния анализ на Pearson, може да се зак;ючи, че процесите, 

продуктите и услугите, както и отношението към клиентите, или резултатите във връзка 

със служителите, или резултатите, свързани с обществото, имат силна връзка с тях. 

Зависимостта е пропорционална – с  повишаването на стойността в процеси, продукти и 

услуги, резултатите в отношението към клиентите също ще се увеличат. Същото се отнася 

и за процесите, продуктите и услугите и резултатите по отношение на служителите, както 

и между процеси, продукти и услуги и резултати, свързани с обществото. Ето защо, 

заключението е, че процесите, продуктите и услугите са в правилната пропорция с 

резултатите по отношение на клиентите, резултатите във връзка със служителите, 

резултатите във връзка с обществото. 

Чрез ординалната регресия се стигна до заключението, че резултатите от модела на EFQM 

оказват влияние върху качеството на образованието. Всяко подобрение на елементите на 

модела EFQM ще повиши качеството на образованието.  

Използвайки корелацията на Пиърсън и линейната регресия, може да се заключи, че 

съществува силна връзка между икономическите резултати и обучението, творчеството и 

иновациите. С увеличаването на един от компонентите, се наблюдава растеж и при 

другите. Също така, чрез регресионния анализ се вижда, че всеки напредък в обучението, 

творчеството и иновациите води до увеличаване на икономическите резултати. 
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Що се отнася до качеството на висшето образование в публичните и частните институции, 

заключението е, те не осигуряват еднакво качество. Сравнявайки резултатите от Т-тест, 

можем да заключим, че частните ВУЗ осигуряват по-високо качество на образованието, но 

с много малка разлика. 

От изследването на качествените показатели, се стига до заключението, че отделът за 

управление на качеството трябва да има по-комплексна цел, от просто съсредоточаване 

върху процеса на акредитация. Той трябва да осигурява качеството в институцията, като 

допринася за ефективното преподаване и учене, за информираността на академичната 

общност, за нивото на значението, за прозрачността във всеки аспекти на академичния  

процес, в рамките на институцията. 

Мениджърът по качеството се грижи за стандартизацията на учебната документация и 

наблюдава изпълнението на учебните програми, за да се гарантира, че процесът на 

обучение се развива в съответствие с плана.  Мениджърът по качеството осъществява 

мониторинг на онлайн платформата, на работата на академичния състав, на учебните 

реурси и др. Също така, той се грижи за мониторинга на успеха на студентите, като 

посочва всички недостатъци в учебния процес, организира обучение на преподавателите 

по методология на преподаването, защото това подобрява качеството на учебния процес. 

Друг важен елемент, който влияе върху качеството на образованието, е оценката на 

академичния състав от студентите, оценките за администрацияа и предоставяните 

студентски услуги. Анкетирането на студентите е след края на всеки семестър, събраната 

информация се използва за анализ на ситуацията и за търсене на решения. 

Също така, въз основа на плана за управление на качеството, който включва, периодични 

оценки на различни елементи от системата, се изготвят и доклади, в които се посочват 

недостатъците, предизвикателствата или проблемите, пред които може да се изправи едно 

академично звено. От получените резултати от тези оценки се правят необходимите 

изменения и допълнения в съответния аспект. Тези резултати се използват и за определяне 

на приоритетите на институцията, свързани с вземането на управленски решения. 

Студентските съвети влияят върху качеството на висшето образование. Студентските 

лидери трябва да дават пример на останалите и да поощряват академичните ценности. Те 

проявяват инициалтивност и са двигатели на нови идеи, организират различни форуми, 
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работат по изследователски проекти, трасират комуникацията и сътрудничеството вътре и 

извън университета. 

Министерството на образованието, науката и технологиите е създало Косовската агенция 

за акредитация, за да повиши качеството на висшето образование в страната. Като член на 

ENQA, тя получава най-съвременните препоръки и практики за управление на качеството 

във висшето образование. Образователният мониторинг се осъществява чрез инспектори, 

чийто брой обаче е недостатъчен. 

За оценка на качеството на висшето образование се използват стандартите ESG, което има 

потенциал да подобрява качеството по различните аспекти на системата. 

Също така може да се заключи, че Министерството на образованието, науката и 

технологиите в Косово има стратегии за управление и повишаване качеството на висшето 

образование.  

Ролята на неправителствените организации за повишаване качеството на образованието е 

доста голяма. Те се ангажират с академичните и етични стандарти във ВУЗ, както и с 

повишаване прозрачността и отчетността в тези институции, с премахването на явления 

като политизация, плагиатство, изпитни измами, продажби на дипломи и др. 

Косово продължава да бъде страната с най-голям брой ВУЗ на глава от населението, което 

трудности при контрола на качеството. 

Броят на квалифицираните преподаватели във ВУЗ на Косово е недостатъчен. 

Съотношението „преподавател-студент“ е 1:60 в държавните и 1:25 в частните. 

Друго заключение беше, че процесът на акредитация има важна роля в системата на 

висшето образование в Косово, като насърчава висшите учебни заведения да отговарят на 

стандартите и насоките за осигуряване на качеството. Въпреки това, Агенцията за 

акредитация на Косово все още не е разработила подходящи механизми за наблюдение на 

работата на висшите учебни заведения. Въз основа на законовите разпоредби, KАA 

отговаря за мониторинга на висшите училища. Въпреки това, агенцията е провеждала 

само технически мониторинг на висшите училища, чрез външни оценители в рамките на 

процеса на акредитация. Липсата на човешки капацитет, възпрепятства агенцията да 

упражнява функцията на непрекъснат мониторинг и надзор на висшите учебни заведения. 

В Косово, всеки който е завършил средно образование и иска да учи във ВУЗ, има тази 

възможност. Университетите приемат всеки, който е кандидатствал. Няма конкурсното 
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начало, за да се влезе във ВУЗ, което впоследствие създава сериозни проблеми върху 

качеството на учебния процес. Част от студентите не притежават необходимите знания за 

нивото, на което се обучават. По време на учебния процес се губи мнго време за 

изясняване на базови въпроси, концепции и явления, които е трябвало да се усвоят в 

прдходните нива на образователната система. Това е в ущърб на добрите студенти, които 

идват подготвени и имат амбицията да учат и да се развиват.  

 

От проведеното изследване се установява, фирмите са недоволни от образователната 

система в Косово, тъй като уменията, изисквани от бизнеса, не съвпадат с тези, 

притежавани от завършващите студенти. Бизнесът предлага учебните програми да бъдат 

адаптирани и обновени, да се превърнат във връзка между преподаването и практиката, 

тъй като според тях образователните институции не предлагат достатъно практики, 

свързани с формирането на креативно и аналитично мислене.  
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ПРЕПОРЪКИ 

• Висшите учебни заведения да възприемат процеса на акредитация като възможност, 

която влияе върху качеството на образованието, а не само като процес, който започва с 

изискванията на агенцията за акредитация и приключва, когато тя даде на институцията 

оценка. 

• Процесът за осигуряване на качеството да продължи и след процедурата по акредитация 

във всички компоненти, които влияят върху осигуряването на качество. 

• Израстването на академичния състав да се извършва въз основа на това, което 

преподавателите предлагат по време на учебния процес, не само въз основа на 

публикациите, които имат. 

• Качеството на преподаването да се контролира чрез мониторинг и оценка на учебните 

програми и тяхната реализация, като по-малко внимание се обръща на присъствието на 

студентите, защото по-важни са крайните резултати откокото самото участие. 

• Да се увеличи ролята на студентското мнение при определяне на приоритетите на 

университетите, с което ще се увеличи прозрачността и ще бъде определена 

стратегическата ориентация на университета. 

• Да се увеличи участието за преподавателите при определяне приоритетите на 

университета, с което ще се повиши мотивацията им и ще се създаде синергии за 

постигане стратегическите целите на университета. 

• Да се засилва сътрудничеството на университета с партньорите, за да се увеличава, 

обмяната на опит и натрупването на практически знания от студентите. 

• Студентите да се включват в научни изследвания, за да се повишават изследователските 

им способности. 

• Студентите да се включват в управлението на качеството, тъй като могат лесно да 

изразяват недоволство от развитието на учебния процес, плана на обучението, 

управлението, административните процедури, средата на обучението.  

• Университетът трябва да насърчава студентското творчество, екипната работа и 

включването в различни организации, за да се развиват техните лидерски качества и 

възможностите за кариерно развитие. 

• Правителствените агенции и университетите да финансират изследвания на пазара на 

труда, за да се актуализира профилът на обучението в съответствие с бизнес тенденциите. 
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• Агенцията по акредитация да акредитира програми, които имат пазарно търсене; 

• Да се увеличава броят на академичния състав, за да се подобри съотношението студент-

преподавател. 

• Да се увеличават критериите за акредитация, за да се редуцира броя на университетите 

на глава от населението. 

• Да се увеличи броят на образователните инспектори, което да подобри контролът по 

качеството на обучението във ВУЗ. 

• Правителствените агенции да създадат институция за оценка на академичния състав, въз 

основа и на изследователската им работа. 

• Да се увеличи финансовата подкрепа за професионално развитие на академичния състав. 

• Университетските ръководства да обръщат специално внимание на нуждите и 

изискванията на студентите и да ги включват в дейности, спомагащи за постигане целите 

на организацията. 

 

 

 

СПРАВКА ЗА ПРИНОСНИТЕ МОМЕНТИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

В дисертационния труд могат да се откроят следните приносни моменти с научен и 

приложен характер: 

1. Изяснена е същността на управлението на качеството във сферата на висшето 

образование; 

2. Разработена е концептуална рамка за оценка на качеството в образователната система; 

3. Анализирано и оценено е качеството на висшето образование в Косово;  

4. Формулирани са препоръки за подобряване и развитие на качеството във висшето 

образоване на Косово; 

5. Предложена е интегрирана система за управление на кчеството на висшето 

образование в Косово. 
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QUALITY MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION IN KOSOVO 

Fidan Ferid Qerimi 

 

SUMMARY 

Higher Education in Kosovo is considered a public service and a public good, regardless of 

whether the ownership is state or private. Therefore, despite the development phase of a country, 

there is a common challenge, which is to provide a quality education system. 

Quality assurance in higher education in Kosovo is characterized by problems and difficulties 

related to the low level of recognition and low interest of relevant institutions for internal quality, 

as well as the lack of external control of higher education institutions by competent bodies. 

Given these indicators, the purpose of this research is to identify the stakeholder's role in quality 

assurance. So, this research will address one of the quality indicators based on the EFQM model. 

Part of the sample will be students, teachers, university management, quality managers, student 

leaders, government organizations, non-governmental organizations and businesses. 

After the collection of results, data analysis is done through the SPSS program. 

From the findings of this study, we conclude that Higher Education in Kosovo does not provide 

the right quality, and that all stakeholders have an impact on its provision and growth. 

Given the results of the research, we can say that the findings of this study are important, not 

only because of the fact that the level of quality offered by Higher Education has been identified 

but also the role of stakeholders in this field. Therefore, there is a possibility that the current state 

of the Higher Education will be improved by analyzing all elements of the EFQM model and 

addressing these results to the competent bodies in view of increasing the quality of Education. 

Key words: Quality Management, Higher Education, Quality of Education, EFQM model, 

stakeholders. 


