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Резюме: В този доклад се дава обосновка, описват се основни принципи и се предлага нова концептуална 

архитектура на учебен план, при което се осигурява относително много по-свободен достъп на студенти до 
учебната програма, за разлика от исторически формираното блоково създаване на първоначална основа на 
знанието. Това дава възможност за отваряне на пазара на образователни услуги за много други доставчици, 
като колежи, частни академии и др. Представеният модел е характерен с това, че позволява развитието на 
конкуренцията и не поставя традиционните „оператори” на образователни услуги в доминиращо положение 
спрямо нови участници. Моделът е намерил реално приложение в реализацията на новите програми на 
департамент „Телекомуникации” в Нов български университет.
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1. Въведение
Въвеждането и използването на онлайн 

технологии за нуждите на обучението се оказа 
съществена предпоставка за създаване на 
иновации в преподаването. Вследствие на това 
се промени цялостния пазар на образователни 
услуги в световен план. 

Преди всичко се създаде възможност за 
навлизането на пазара на нови доставчици 
на образователни услуги, което променя 
установеното от дълго време господстващо 
положение на съществуващите държавни и 
частни университети и училища [1, 2]. 

От друга страна, в световен план (САЩ, 
Европа, Индия и др.) университетите активно 
въвеждат онлайн платформи за обучение, 
повечето от които ползват елементарни 
средства, като youtube и moodle. 

Въвежда се все по-пълна автоматизация в 
процесите на обучение, записване и обслужване 
на отделните потребители (курсисти и студен- 
ти). Това позволява съществено снижаване 
на цената на крайния продукт, особено 
при по-масово предлагане. Де факто това 
е образователна технология от следващо 
поколение.

.

2. Защо вертикално
2.1. Проблеми на наследството на 
класическата академична учебна 
програма
Класическият модел на академичното обра- 

зование предполага реализацията на много- 
етажна архитектурна концепция в процеса на 
преподаване, усвояване и ползване на знанията. 
Поради невъзможността на многоетажния 
модел на образование да се адаптира бързо 
към нови учебни дисциплини, го прави несъв- 
местим със съвременните тенденции на пазара 
на труда.

Концепцията на класическия подход, е 
че инженерните специалности трябва да 
бъдат построени върху базата на редица 
дисциплини, като: математика, физика, химия, 
биология, електротехника, електроника и др. 
Специфичният проблем не е в това дали тези 
знания са важни за инженерите, а в начините на 
тяхното преподаване, изнесено извън контекста 
на приложението им. Същинските факти сочат, 
че никой инженер, химик или биотехнолог не 
прилага тези базови познания самостоятелно, 
а ги ползва за решаването на конкретни 
приложни проблеми. (това се отнася за тези 
специалности, които имат за цел да подготвят 
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кадри с интердисциплинарни умения, както за 
индустрията така и за R&D департаментите на 
съответните фирми). 

Характерно за класическата програмна 
архитектура на академичното образование е, че 
за да бъде произведен, например, един инженер 
той трябва първо да премине през 2 до 3 годишно 
фундаментално образование. Класическият 
фундаментален модел не оставя много място 
за включване и развитие на нови и модерни 
учебни дисциплини. Много често съществено 
актуалните учебни дисциплини не превишават 
30% от общия обем учебни курсове. В процеса 
на следването си, студентите по различни 
инженерни специалности получават един общ 
базов формат на фундамента, който формира 
около 50% до 65% от всички изучавани от тях 
дисциплини. Вследствие на това се създават 
предпоставки специализираните предмети 
да се събират накуп в последните две години 
от следването на студентите, като техният 
формат на преподаване систематично изисква 
наличието на фундамента получен през първи- 
те две години от следването. 

2.2. Модулност - основен и 
второстепенен подход
Модернизацията на класическия модел на 

университетска програма по инженерни науки 
е един твърде сложен процес. Това се обуславя 
от създадените по необходимост взаимоврьзки 
между учебните дисциплини, като физика с 
математика, електроника с електротехника и 
математика, биология с химия и др. Наличието 
на такива взаимовръзки води до това, че 
например съвременният преподавател по 
математика много рядко има реална представа 
за приложението на преподавания от него 
материал.

От друга страна, друг проблем на съвремен- 
ното образование е, че в него са ангажирани 
наследствени преподаватели, учили един от 
друг, нямащи достатъчна представа за фи- 
зичното обяснение на процесите и явленията и 
недостатъчно ясно показващи практическото 
приложение на материята, която преподават.

С непрекъснатото навлизане на нови техно- 
логии, подготовката на съвременния инженер 
довежда до необходимостта той да бъде обу- 
чаван на голям обем приложни умения. Дина- 
миката на развитие на технологиите не позво- 
лява съответните приложни умения бързо да 

намират адекватно място в учебните планове, 
които се изменят крайно бавно под влияние на 
обусловените взаимовръзки между отделните 
дисциплини. Наследството на монументалния 
академичен подход пречи на бързата адаптация 
на университетските програми, именно поради 
наличието на хоризонтални и вертикални 
взаимообвързани учебни дисциплини, чието 
изменение трудно може да става самостоя- 
телно. 

Така например, въвеждането на нови техно- 
логични курсове априори предполага познава- 
нето на целия съществуващ технологичен 
арсенал. Вследствие на това, навлизането 
(или отпадането) на една нова технология в 
университетските програми отнема прекалено 
много време.

За решаването на този проблем може да 
се ползват модулни методи на обучение. 
Такава сегментация на инженерните науки 
довежда до повишен брой номенклатурни 
названия на принципно много сходни учебни 
програми. В тези програми монументът про- 
дължава да формира 40% до 50% от базовите 
знания, преподавани във всички инженерни 
специалности, като съществените разлики се 
крият основно в степента на използване на 
свързани с механиката, електротехниката и др., 
технологични дисциплини. Поради желанието 
на университетите да ангажират вниманието 
на възможно повече студенти, през последните 
10-20 години се „нарояват” голямо количество 
учебни програми, различаващи се само в 
частта на 30-35% от своите специализирани 
технологични курсове. Тази диверсификация 
на образованието, съчетана със загуба на ясна 
връзка и аналогия между отделните привидно 
различни учебни програми, днес се явявава ед- 
на от същинските причини за криза в инженер- 
ното образование. 

Едновременно с това, еволюирайки в моду- 
лен модел в рамките на последните 2 години 
от следването, при университетските програми  
не се променя изобщо архитектурата на 
фундамента. По този начин редица препода- 
ватели, специалисти като математици, физици 
или химици, съществуват в университетските 
програми самостоятелно, но без достатъчно 
ясна представа за своята роля в реализацията 
на финалния образователен продукт. Например, 
малцина математици имат ясна представа и 
желание да разберат къде точно преподаваните 
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от тях теоретични знания намират приложение 
в практиката на инженера. 

Силно теоретизираните специалности, 
обхващащи първите две години от следването 
на студентите, се превръщат едва ли не в 
погребалния камък на инженерните специал- 
ности. Това недостатъчно свързано препода- 
ване в последна сметка води до крайно отдале- 
чаване на представата на съвременния студент 
за неговата бъдеща работа. Вследствие на това 
се нарушава естествената човешка концепция 
за непосредственото приложение на самото 
образование, а именно осигуряването на по-
високи доходи през последващата част от 
живота на дипломирания инженер. 

Същината на картината се допълва още 
по-силно от факта, че съвременният студент, 
ползвайки Интернет, може много лесно да се 
ориентира в технологичния свят. По този начин 
университетските програми добиват все по-
абстрактен вид, като ползата от тях става все 
по-неясна. 

Друг съществен проблем на модулния 
подход построен върху общ фундамент, е в 
невъзможността да бъде изграден гъвкав и 
отворен образователен модел, който в усло- 
вията на глобализация да осигури мобилност 
на студентите и специалистите, нуждаещи се от 
преквалификация, както и на преподавателите. 
Такъв подход не може да отговори на съвре- 
менните изисквания на пазара на труда. 

Характерните му черти са тромавост, лип- 
са на интердисциплинарност, затвореност 
и практически минимална адаптивност към 
потребностите, както на пазара на труда, така и 
към специфичните нужди на отделния студент. 
В такива условия един инженер не може да 
бъде преквалифициран за срок по-кратък от 
две години, което поставя сериозни въпроси 
относно ползата от подобна преквалификация 
в контекста на непрекъснатото развитие на 
технологиите. 

От друга страна, сепарирането на отделните 
инженерни специалности в различни номенкла- 
тури, без пряка обвръзка с пазара на труда, 
върши работа само на университети, чиято 
издръжка се осигурява на непазарен принцип, 
държавно субсидирани и имащи в крайна 
сметка за цел запазването на раздут щат от 
хабилитирани специалисти в множество 
различни номенклатури.

Едновременно с това, желаейки да бъдат 

все по-атрактивни към своите студенти, уни- 
верситетите генерират огромно количество 
минор програми. Това произлиза от идеята за 
преизползване на вече съществуващ продукт и 
продаването му на по-ниски цени, на клиенти, 
които не биха го купили на оригиналната цена, 
но биха предпочели да получат и него в рамките 
на общия потребителски план. 

В резултат обаче такъв модел сериозно 
затормозява администрирането на учебните 
програми. Дори в световен мащаб, всеки един 
по-голям университет в рамките на последните 
няколко години вече предлага десетки и дори 
стотици минор програми в почти всички 
професионални направления. Ето как привидно 
по-евтината програма за крайния клиент, става 
по-скъпа за доставчика на образователни 
услуги. 

Същественият смисъл на възможността 
за непрестанна квалификация и мобилност 
се изразява във възможността това да става 
динамично с оглед изискванията на пазара на 
труда, а не накуп. 

2.3. Вертикална спрямо хоризонтална
Характерно за ИКТ сектора е, че това е 

най-бързо развиващият се сектор на иконо- 
миката. Водещите ИКТ компании бързо уста- 
новиха невъзможността на класическия акаде- 
мичен модел на образование да подготвя и 
преквалифицира кадри в нови и нововъзник- 
ващи индустриални области. Поради това, 
редица фирми, като: Cisco, Microsoft, VmWare, 
HP, Siemens, IBM и др. развиха обучителни 
мрежи от свои вътрешно фирмени академии 
[3]. Нещо повече, чрез развитието на тези акаде- 
мии, в световен план те успяха да заемат големи 
пазарни сегменти в областта на своята основна 
дейност: компютри, мрежи, софтуер и др.

Характерно за ползвания от тези корпорации 
образователен модел е неговата висока ефек- 
тивност, водеща до яснота в йерархията и 
пълна информация за необходимите стъпки в 
обучението си, които един специалист следва 
да измине, за да може да заеме определена 
длъжност и респективно да достигне до дадени 
нива на личните си доходи. 

Съществено и твърде различно от акаде- 
мичния образователен подход е, че при такъв 
модел се използва вертикална структура на 
образователните планове. Това означава, 
че например за един мрежов инженер не е 
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необходимо да знае цялата математика и 
електроника, а само онази част от технологията, 
с която той пряко ще работи. Когато нивото на 
знанията му изисква това, той лесно може да 
добави към своя „арсенал” знания и умения 
придобити от други сертификационни курсове 
на същата или друга фирма. 

Именно поради своята гъвкавост този вер- 
тикален модел е особено ефективен в условията 
на висока конкуренция в технологиите. Той е 
същевременно и модулен, тъй като предполага 
постепенното поетапно натрупване на знания 
от курсистите. Същевременно този модел е и 
отворен, тъй като един и същ специалист може 
да изучава една или друга технология от един 
или друг доставчик, или да предпочете да се 
подготви самостоятелно. Тези особености 
на обучението го правят достъпно за много 
по-широк кръг хора, дори за такива с крайно 
ниски доходи, които принципно нямат никакъв 
шанс да получат качествено образование и 
квалификация, гарантиращи им професио- 
нално израстване и по-добър живот.

Повишеното качество на живот следва да 
бъде основен водещ мотив при реализацията на 
стратегии за развитие на висшето образование. 
Такъв подход би могъл да направи редица, в 
момента считани за непривлекателни, учебни 
програми отново атрактивни и предпочитани 
от студентите.

2.4. Процесът на „вертикализация”  
е скъп

Понастоящем не разполагаме с обективна 
информация, как успешно може да бъде 
осъществена архитектурна конверсия в 
системата на висшето образование. Както беше 
показано, добре работещ е моделът, възприет 
във фирмените академии. 

Съществуващите формирани вазимоза- 
висимости между отделните дисциплини от 
фундамента на инженерните програми, прави 
реформирането им много трудно. Основният 
проблем не е свързан с това преподавателите да 
бъдат убедени във верността на този процес, а в 
това как той да стане максимално отворен и да 
осигури максимална мобилност на студентите.

Един пример за частична вертикализация е 
чрез реализацията на т.нар. авторски майстор- 
ски школи, при които малък екип преподава- 
тели обучават сравнително малка група хора в 

специализирана учебна програма. Това обаче 
прави крайния продукт изключително скъп, тъй 
като ангажира ресурса на висококвалифици- 
рани специалисти и блокира материален ре- 
сурс, който иначе би могъл да се ползва от 
повече преподаватели и студенти. За осигу- 
ряване на масовост при такъв подход с макси- 
мална отвореност, отделните учебни курсове 
следва да бъдат разслоени не на отделни 
обособени блокове, а на контекстно ориенти- 
рани „нишки” от хибридни учебни единици. 
Това същевременно означава, че моделът тряб- 
ва да бъде реализиран с използване и на 
средствата на онлайн обучението, което по-
пълно отговаря на конкретните потребности 
на студентите и бизнеса. 

Като един осъществим вариант, може да 
се предложи реализация във вид на хибриден 
структурен модел на учебните програми, при 
което определени учебни дисциплини могат 
да се конвергират с други дисциплини и така 
да се формира конкретно насочена композитна 
архитектура от знания и умения. В такава 
структура се използват вертикални „пилонни” 
елементи и хоризонтални свързващи елементи, 
формиращи отделните последователни етажи 
на обучение, например, по дадена технология, 
която преподаваме.

Този подход позволява да бъдат създавани 
програми по ИКТ поволяващи отвореното 
преподаване на технологични дисциплини 
според модел, по който самите технологии са 
изградени и съществуват. Например еталонният 
универсален ISO/OSI модел за взаимодействие 
между отворени системи е типичен пример за 
реализацията на вертикално модулна архи- 
тектура, която може да бъде разглеждана както 
като едно цяло, така и в контекста на отделните 
технологии - фиг. 1.

3. Защо „отворен”
Вертикалният модел съчетан с модулните 

надстройки на фундаменталните учебни 
програми може да осигури онази хибридна 
технология на преподаването, която да 
допринесе за отваряне на пазара на образо- 
вателни услуги [2]. В този контекст, наличието  
на възможно повече специализирани „опера- 
тори” на специфично образователно съдър- 
жание не само засилва конкуренцията и 
пряко влияе върху качеството на обучение, 
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но и позволява изграждането на специфична 
устойчива „екосистема”, която no-добре да 
отговори на изискванията на пазара на труда.

Практическата реализация на такъв хибри- 
ден вертикално-хоризонтален модулен модел 
(ХВХММ) позволява освобождаване от на- 
следството на класическия фундаментален 
модел и модулния майнър-мейджър подход. 
ХВХММ същевременно ще засили ролята 
на университетите и научните институции в 
преподаването на фундаменталните дисцип- 
лини, но по начин, който насочва техните 
специалисти към по-масова „употреба”, пра- 
вейки ги по-достъпни, полезни и ефективни за 
всички потребители на пазара на образователни 
услуги. 

Така например преподаването на мате- 
матика, която е строго специализирана по 

вертикала, съществено ще допринесе за по-
целесъобразното - използване от студентите в 
тяхната бъдеща работа. По този начин, съобразно 
ХВХММ, курсовете по математика стават част 
от последователното професионално израст- 
ване на специалистите, при което един инженер 
ще придобива нови и необходими му познания 
по математика при възникване на необходимост 
от тях. ХВХММ дава възможност на бъдещия 
инженер да може непрекъснато да бъде после- 
дователно „захранван” със специфични позна- 
ния, пряко влияещи върху качеството на усвоя- 
ване на конкретния учебен материал в съответ- 
ните технологични дисциплини. По този 
начин се избягва блоковото изучаване на 
фундаментални теоретични дисциплини, а 
инженерната професия става по-атрактивна, 
полезна и творческа – фиг. 2.

Фиг. 1. Изучаваните курсове трябва да бъдат максимално подобни  
до архитектурата на конкретни технологии.

Application layer

Presentation 
layer

Session layer

Transport layer

Network layer

Data link layer

Application layer

Presentation 
layer

Session layer

Transport layer

Network layer

Data link layer

Physical layer

 Application protocol 

Presentation protocol  

Session protocol

Transport protocol

Network layer

Data link layer

Physical layer

 . .  . 

 . .  . 

 . .  . 

TELECOMMUNICATION NETWORK

1

7

6

4

The process of 
application of the open 

system A

5

3

2

The process of 
application of the open 

system В

Network layer

Data link layer

Physical layerPhysical layer



91

4. Реализация в Нов български 
университет
В рамките на необходимостта да създадем 

атрактивни и наистина ефективни учебни 
програми, в НБУ за първи път успяхме, въз осно- 
ва на ХВХММ, да разработим учебната програ- 
ма по „мрежово инженерство”. В рамките на та- 
зи програма, създадохме три вертикални пи- 
лона, на които базираме цялата програмна 
структура. Това са: математика, електроника, 
компютърни и софтуерни технологии. Курсо- 
вете, в рамките на тези стълбове, стартират 
още от началото на следването на студентите. 
Вместо да концентрираме преподаването на 
фундамента в първите две години, формирайки 
основата на инженерната специалност, препо- 
даваме тези дисциплини вертикално в процеса 
на следване. Това ни позволява да направим 
максимално гъвкава програма, която може да 
адаптира свободно модули от курсове при- 
добити извън рамките на университета, като  
това не пречи на същинската „носеща” кон- 
струкция на инженерното образование.

Нещо повече, преподаването на математика, 
електроника и софтуер, в контекста на спе- 
цифичните технологии и техните прило- 
жения, придобива една много достъпна за 
студентите форма. Сега вече обучението, 

например по математика и електроника, 
не се явява трудност в придобиването на 
специализирани знания, а напротив - те 
са „естествен” придатък на курсовете по 
специфични технологични специалности. 
В резултат на това се оказва, че студентите 
учат много повече математика, електроника и 
компютърни технологии и софтуер, отколкото 
при класическия фундаментален модел. Нещо 
повече, този вертикален подход оптимално 
може да бъде адаптиран към редица бизнес 
ориентирани учебни дисциплини, както са 
например курсовете преподавани в академиите 
Cisco, Microsoft и др. 

Реформирането на учебната програма 
отне три поредни итерации. На първа стъпка 
беше формиран най-технологично свързания 
с комуникациите стълб - електроника. В този 
процес, в няколко поредни учебни години, 
курсовете по електроника бяха реформирани 
така, че понастоящем те се преподават в 
процеса на цялото следване на студентите-
бакалаври, плътно до последната година от 
тяхното пребиваване в университета. 

Следващата итерация предвиждаше включ- 
ването на отделен приложен пилонен еле- 
мент от следването, а именно курсовете по 
компютърни и софтуерни технологии. Чрез 
въвеждането на приложни курсове още в 

Фиг. 2. Възможни модели на придобиване на знания и умения.
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първи семестър, студентите добиват ясна 
представа за това, какви очаквания и ползи 
ще имат от избора на конкретната учебна 
програма. Нещо повече, въвеждането на такъв 
вертикален професионално ориентиран модел 
им позволява веднага след приключването на 
всеки един приложен курс да притежават ясно 
очертани конкретни познания и умения, с които 
незабавно да могат да започнат работа. 

Сравнително най-сложен елемент в процеса 
на реформиране на учебните програми, беше 
структурирането и вертикализацията на фун- 
дамента по математика. Бидейки най-важен, 
математическият фундамент на съвременните 
комуникационни технологии изискваше най-
дълго време за реформиране. Като резултат 
обаче създадохме една много приложно ориен- 
тирана учебна програма, в която още от начало- 
то на следването си студентите добиват ясна 
представа за приложението на математиката за 
решаването на конкретни проблеми, с които те 
ще се сблъскват в своята практика.

По такъв начин, съгласно казаното по-
горе, се създават по-гъвкави възможности за 
реализация на студентите на всеки един етап 
от тяхното обучение – фиг. 3.

5. Заключение
Към настоящия момент не разполагаме 

с универсален модел, как успешно може да 
бъде осъществена архитектурната конверсия 
в системата на висшето образование. Знаем, 
че съществува модел добре работещ във 
фирменото обучение и че явно се налага този 
модел да бъде приложен в системата на висшето 
образование. 

Същевременно навлизането на иновация 
от такъв тип ще доведе до редица трудности, 
касаещи пo-скоро формализацията на проблема 
от регулаторна гледна точка. Много е възможно 
регулацията касаеща програмната акредитация 
към настоящия момент, в различни степени 
да бъде преориентирана към акредитация 
на специфични учебни курсове: пилонни, 
модулни, хоризонтални и свързващи. 

Също така е трудно да си представим как 
би изглеждал процесът на разслояване на 
фундаменталния блоков подход и преминава- 
нето му към ХВХММ без подходящи компю- 
търни модели, над които понастоящем работим.

Към настоящия момент авторите се надяват 
да постигнат една по-широка популярност на 
предлагания вертикален модел на иновация в 

Фиг. 3. Сравнение на различни реализации на студентите на различни етапи в образованието.
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системата на висшето образование. По този 
начин считаме, че ще постигнем засилване на 
ролята на висшето образование в процесите на 
квалификация и преквалификация на трудовия 
ресурс, като съществено допринасяме за 
отваряне на пазара на образователни услуги, 
способствайки така за неговата либерализация 
и демократизация. 

Това ще позволи да се намали разликата меж- 
ду тясно специализираното фирмено обучение 
с получаване на съответен сертификат (без това 
обучение да се изключва) и придобиването на 
висше образование, с всички произтичащи от 
това предимства.

Основен движещ фактор е фокусирането 
както над конкретната технология, така и на 
разнообразието от технологии, масовизацията 
на висшето образование и изграждането на 
потребителски ориентирано образование чрез 
въвеждането на масова онлайн иновация във 
висшето образование.
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Abstract: This report describes a new conceptual architecture of the academic curriculum that realizes open access 
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