СПРАВКА
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ
ПО ПРОЕКТА НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ – КАЗАНЛЪК, В СТРУКТУРАТА НА
ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

№

1.

2.

Организация/
потребител
/вкл. начина на
получаване на
предложението/

ivelchev

Проф. Райчо
Иларионов –
ректор на ТУ Габрово

Бележки и предложения

1. В колежа трябва да се привличат студенти не само от
региона, а и от други области;
2. Не е добре в колежа да се четат лекции само в събота и в
неделя.

Приети/
неприети

Мотиви

Приема се
Приема се

1. Нарастването на броя на висшите училища е в Не се приема
противоречие със Стратегията за развитие на висшето
образование в РБ за периода 2014 – 2020 г. и стимулира
разкриването на обучение в неприсъщи за висшите училища
професионални направления. Продиктувано е от стремежа на
местните власти да превърнат градовете си в академични
центрове;

Откриването на колежа е в отговор на необходимостта
в предприятията от региона и областта от специалисти
с висше техническо образование. То е в съответствие
с други цели на Стратегията: подобряване на достъпа
и увеличаване дела на завършилите висше
образование. Колежът е звено на висше училище, за
което подготовката на студенти по специалности от
проф. направление Машинно инженерство е
традиционно присъщо;

2. Колежът не разполага с необходимия висококвалифициран Не се приема
преподавателски състав и съвременна материално-техническа база
за осигуряване на добро качество на обучението;

Органът по оценяване и осигуряване на качеството
във висшето образование е НАОА. Оценките на
НАОА по критериите за привличане и поддържане на
преподавателски състав на високо професионално
ниво и за осигуряване на необходимите учебни и
финансови ресурси на проекта за откриване на
звеното са положителни;

3. Техническият университет – Габрово, е създаден, за да Не се приема
задоволи потребностите на бизнеса от инженерни кадри за
Централна и Северна България. Университетът разполага с
отлична материално-техническа и информационна структура.
Териториалната близост на Габрово и Казанлък обезсмисля
откриването на колеж в Казанлък.

Откриването на колеж в Казанлък се подкрепя от
местния бизнес, който заявява необходимост от
технически кадри с по-висока квалификация.
Образованието в колежа ще надгради предлаганото в
града средно професионално образование за машинни
техници.
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3.

4.

Ил. Келешев –
председател на
УС на
Българска
браншова
камара
машиностроене

Таня Христова
– кмет на
община
Габрово

1. На не повече от 30 км от Казанлък се намира Техническият Не се приема
университет – Габрово, с традиции и опит при
подготовката на технически кадри. Интересът на
кандидат-студентите
към
машиностроителните
специалности е нисък. Има риск ТУ – Габрово, да
преустанови обучението по тези специалности.

С откриването на колеж в Казанлък в структурата на
Техническия университет – София, се създава
възможност за реална конкуренция между двата
технически университета, което е предпоставка за
осигуряване на по-добро качество на обучението;

2. Браншовата камара апелира към намаляване броя на Приема се
висшите училища, след като кандидат-студентите са помалко от броя на обявявания прием и като първа стъпка да
се въведе мораториум върху разкриването на нови
филиали и колежи;

Не се създава ново висше училище, а звено в
структурата на съществуващо. Приемът на студенти
вече се определя по нова методика, съобразена с
качеството на предлаганото от различните висши
училища образование;

3. Не се изпълнява предвиденото в Стратегията за развитие Не се приема
на висшето образование в РБ за периода 2014 – 2020 г.
премахване на степента „професионален бакалавър по…“.

Срокът за изпълнение на мерките, предвидени в
Стратегията, е 2020 г. Следва да се уточнят подходите
при
реформирането
на
образователноквалификационната степен „бакалавър“.

1. Разкриването на Технически колеж в непосредствена Не се приема
близост с университетски град като Габрово е в
противоречие със Стратегията за развитие на висшето
образование в РБ за периода 2014 – 2020 г. Разумно е да се
развива потенциала на университети с качествено
инженерно и техническо образование;

Откриването на колежа е в съответствие с основни
цели на Стратегията: подобряване на достъпа и
увеличаване дела на завършилите висше образование.
Техническият университет – София, е висше училище
с традиции и добро качество на инженерното
образование;

2. Подкрепям ръководството на Техническия университет – Не се приема
Габрово, и споделям мотивите и безпокойството му, тъй
като колеж в Казанлък в структурата на Техническия
университет – София, не създава предпоставки за
ефективно и модерно висше образование;

С откриването на звено на Техническия университет –
София, се създава възможност за реална конкуренция
между двата технически университета, което е
предпоставка за осигуряване на по-добро качество на
обучението;

3. Роенето на висши училища не е предпоставка за развиване Не се приема
на качествена образователна инфраструктура, особено
на места с липса на традиции.

Колежът се открива в регион с доказана необходимост
от специалисти с висше техническо образование.
Техническият университет – София, чието звено е
колежът, традиционно подготвя такива специалисти.
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