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ОБОБЩЕНИЕ 

 

Изследването анализира системите за прием във висши учебни заведения в десет 

държави, сред които държави – членки на Европейския съюз (Франция, Германия, 

Италия, Словения, Швеция и Обединеното кралство), държави, кандидати за членство 

(Турция), както и три държави, които обикновено се включват в международните 

сравнителни анализи (Австралия, Япония и САЩ). Анализът на системите за прием е 

структуриран в три оси: равни възможности, качество и студентска мобилност. 

 

Дизайнът на изследването залага на разнообразни методологии: преглед на 

академична литература и литература относно политиките, интервюта със 

заинтересовани страни, както и описателен анализ на статистически данни. Заради 

позоваването на относително неструктурирани данни и на подхода, основан на малко 

на брой изследвани казуси, изследователите са предпазливи по отношение на 

обобщаването на представените оплаквания, по-специално като се има предвид 

голямото разнообразие на процесите и изискванията, които се наблюдават в десетте 

анализирани държави. 

 

Предвид тези ограничения изследването идентифицира възможна необходимост от 

допълнително проучване, например системен и задълбочен анализ на отношението 

между равни възможности и качество на системите за прием, който да се фокусира 

върху това как различните системи определят понятието „справедливо” третиране и 

как постигат съответствие с него, както и върху начина, по който последните 

тенденции в областта на висшето образование влияят на изискванията за прием. 

 

Изследването е разделено на седем глави. Глава 1 представя контекста и ключовите 

концепции, използвани в изследването. Глава 2 представя използваните методологии. 

Глава 3 представя описателен преглед на системите за прием в избраните държави. 

Глави 4, 5 и 6 оценяват системите по отношение на трите аналитични измерения: 

равни възможности (Глава 4), качество (Глава 5) и мобилност (Глава 6). Глава 7 

предлага заключения и препоръки по отношение на политиките, насочени към 

Европейския парламент и неговите членове, и прави предложения за тестване на 

възможностите за реализация на препоръките. 

 

Главите водят до следните основни констатации по отношение на равните 

възможности, качеството и мобилността. 

Основни констатации в областта на равните възможности  

 Системите за прием са важен елемент за осигуряването на достъп до 

висше образование, основан на равни възможности. Въпреки това 

политиката трябва да обхване както процесите преди приемането, така и тези 

след записването във висше училище. 

 Системите за прием не се ограничават само до осигуряване на вход във 

висше училище и следва също така да допринасят за успешната академична 

реализация на студентите и да гарантират техния прием в подходящи курсове.  

 Предоставянето на точна информация на кандидат-студентите преди 

кандидатстването подобрява възможностите им за избор на подходящ 

курс на обучение и може да гарантира по-висока степен на задържане и по-

добри равнища на завършване. 
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 Повишаването на равнопоставеността по отношение на възможностите 

за достъп до висше образование е комплексна материя, която не 

предполага автоматично отворен достъп до висше образование. Особено 

предизвикателство представлява признаването и приравняването на уменията, 

компетентностите и квалификациите на обучаващите се в нетрадиционни 

форми. 

Основни констатации в областта на качеството 

 Приемането на закони за автономия предполага промяна на системите 

за прием, тъй като те налагат съжителство между традиционните 

централизирани форми на управление и системи, които предоставят по-голяма 

автономия на университетите.  

 Централизираното управление на кандидатурите се възприема като 

гаранция за прилагане на единни стандарти, но все по-често съществува 

съвместно с някои автономни форми на прием в университетите. 

 Специализираните мрежи или агенции, които насърчават обмена на 

най-добри практики, помагат на университетите да разработват свои 

собствени политики за прием.  

 Предоставянето на по-голяма автономия на университетите при приема 

би могло да улесни насочването на студентите към подходящите за тях 

курсове, но може и да доведе до административни проблеми, ако 

университетите нямат капацитет да управляват процеса.  

 Изтеглянето на процедурите за прием по-рано през академичната 

година може да предотврати отрицателните последици за студентите и 

университетите. 

 Международните данни показват, че оценките от средното училище са по-

добър индикатор за постиженията на студентите в сравнение със 

стандартизираните резултати, докато резултатите от зрелостните изпити 

имат тенденция да отразяват постиженията от средното училище.  

 Чрез разнообразяване на критериите за прием и осигуряване на повече 

информация на кандидат-студентите се гарантира по-добра възможност за 

прогнозиране на академичните постижения на студентите в бъдеще.  

Основни констатации в областта на мобилността1 

 Броят на мобилните студенти както в рамките на ЕС, така и в 

международен план, нараства. Някои държави поставят пречки пред 

мобилността на студентите, напр. квоти или различни режими на таксите за 

обучение и финансовите помощи. 

 Въпреки че еквивалентността на квалификациите и дипломите, придобити в 

Европейския съюз, е относително добре призната, разходите за обработване 

на документите при кандидатстване в множество държави може да се 

окажат високи за студентите и висшите образователни 

институции/агенциите за прием.  

                                                 
1  Изследването се фокусира върху мобилността в рамките на Европа (мобилност на кандидати от ЕС между държавите – членки на 

ЕС). 
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 Въпреки това доказването на тези разходи остава качествено. Следва да се 

съберат сравними данни на европейско равнище относно моделите за мобилност 

при кандидати, които за първи път влизат в системата на висше образование. 

Препоръки за по-добро сътрудничество в областта на приема в рамките на 

Европейския съюз 

Целта е постигане на много по-голям обмен на информация относно изискванията за 

прием в цяла Европа. Мерките за улесняване на обмена на информация и подкрепа на 

националните агенции за прием при обработката на кандидатурите на мобилните 

студенти ще намалят разходите и ще повишат привлекателността на европейските 

системи за висше образование за кандидати от други държави. 

 

Тези предложения не водят непременно до по-голямо хармонизиране на системите за 

прием, ход, който би влязъл в противоречие с разпоредбите на Договора за 

функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)2. 

 

Три възможни варианта за действие на Европейския съюз 

Изследването предлага три възможни варианта за действие за подобряване на равните 

възможности и качеството на системите за прием, както и за насърчаване на 

мобилността. Две от препоръките ще изискват проактивни инициативи от институциите 

на Европейския съюз. 

 

 Вариант 1: Поддържане на основна линия, където учениците да продължат 

да намират информация в страната по местоназначение или на страната на 

произход. Това няма да доведе до разходи за европейските институции, но ще 

предизвика относително високи разходи за прехвърляне особено за студентите, 

които кандидатстват на повече места. 

 Вариант 2: Регистър на агенциите за прием с цел обмен на най-добри 

практики. Европейският съюз би могъл да улесни обмена на информация за 

приема чрез въвеждане на европейски регистър на националните агенции за 

прием. Създаването на европейски регистър би изисквал минимални разходи, но 

ще донесе много ползи: обменът на информация би спомогнал за насърчаване 

на мобилността, качеството и равните възможности при приема, както и за 

признаване на квалификациите. 

 Вариант 3: Система за подкрепа на множество кандидатури в различни 

държави. Европейските институции биха могли да разработят платформа, 

която да подкрепи националните агенции за прием и мобилните студенти. 

 

Варианти 2 и 3 предполагат някои разходи за създаване, но намаляват разходите за 

прехвърляне на кандидатурите за студентите, администраторите и университетите в 

различните държави членки. 

 

Изследването препоръчва Европейският парламент да разгледа тези три възможни 

варианта за действие и да тества възможностите за тяхната реализация в рамките на 

семинари с участието на заинтересованите страни. 

 

                                                 
2  Член 165 от Договора за Европейския съюз.  
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Препоръки към националните правителства на държавите – членки на ЕС 

Предвид огромното разнообразие на националните системи за прием, изследването не 

дава твърд набор от препоръки към националните правителства, а по-скоро 

разработва инструментариум от варианти на политиката, които трябва да бъдат 

критично оценени спрямо специфичните за страната контекстуални елементи. 

Препоръките са обединени около трите основни измерения на анализа. 

 

По отношение на равния достъп, изследването препоръчва на държавите членки 

следните мерки: 

 

 да изградят системи за прием, които предоставят възможно най-подробна 

информация на кандидат-студентите, в съответствие със съответните 

национални традиции; 

 да преценяват уменията на студентите за успешно завършване на дадена 

образователна степен в рамките на процесите по приема, вместо просто да 

изискват покриване на критериите за прием; 

 да направят оценка на текущите практики по отношение на обучаващите се в 

нетрадиционни форми и да обмислят мерки като въвеждане (или увеличаване) 

на възможностите за признаване на предишно образование в процесите за 

прием. 

 

По отношение на качеството, изследването препоръчва на държавите членки следните 

мерки: 

 

 да насърчават университетите да наемат достатъчен брой висококвалифициран 

персонал за администриране на приема; 

 да насърчат органите, ангажирани с приема, да обмислят критично соковете за 

кандидатстване; 

 да засилят сътрудничеството между университетите и средните училища, за да 

се гарантира, че студентите правят информиран избор. 

 

По отношение на мобилността, изследването препоръчва на държавите членки 

следните мерки: 

 

 да поемат ангажимент за обмен на информация за кандидатстване и записване 

по страна на произход в различните държави членки на ЕС; 

 да премахват пречките пред мобилността на студентите на всеки етап от 

висшето образование, включително при достъпа до първата година в 

университета.  


