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Финансирането на образованието в България?

Един от значителните държавни разходи е свързан с финансирането на висшето
образование и науката. Това се дължи на непрекъснато нарастващия брой на учащите се във
висшите учебни заведение спрямо броя на учащите се в общообразователните училища.

ЗАПИСАНИ УЧАЩИ ПО СТЕПЕНИ НА МЕЖДУНАРОДНАТА
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Качеството на образованието е изключително важно, тъй като от това до каква степен
е образована една нация, зависи до къде ще стигне икономиката на страната. Ето защо

темата за образованието безспорно се утвърждава като една от темите с най-голямо
обществено значение. Българската образователна система трябва да се съсредоточи върху
подготвянето на дипломирани специалисти, които да отговарят на все по-сложни
изисквания и да бъдат конкурентноспособни на глобалния пазар на труда.



Проблеми на образованието?

Основните два проблема, които сериозно засягат качеството на образованието, са
следните:
1. Недостигът на средствата, които държавата отделя от бюджета.
2. Недостатъчно ефективното разпределение на бюджетните средства между
различните нива на образование и образователните учреждения.



Начини за справяне с проблемите?

Една от възможностите за подобряване на образователната система е частното
финансиране. Разходите за висше образование, в сравнение с тези за средно образование,
могат да бъдат покрити в по-широк спектър от частни източници. Частните инвестиции в
образованието създават конкурентна основа за дейността на образователните институции и
дават един добър тласък за качествена промяна на образователната система.



В кой сектор трябва да се финансира образованието, за да се подобри неговото
качество?

За да може да се анализира и проследи непосредствената оценка на студентите за
финансирането на образованието в България, е съставена анкета, разпространена сред
абсолвенти, завършили различни специалности в Югозападен университет „Неофит
Рилски“ и в Софийски университет „Климент Охридски“. Анкетирането е анонимно,
включващо участието на общо 140 студенти – 70 студенти от СУ и 70 студенти от ЮЗУ.

Кое според Вас е най-важно да се финансира във Вашия
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1. Подобряване на образователната среда.
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2. Онлайн система за обучение.
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3. Апаратура и оборудване на лаборатории и учебни
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9
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центрове.
4. Развитие на програми за обмен на студенти, докторанти
и преподаватели.
5. Привличане на специалисти и учени отвън.
Лично изследване

Въпреки различните отговори, за по-голямата част от студентите от изключително
важно значение са образователната среда и оборудването на лабораториите и учебните
центрове.



Нуждата от образователна реформа?

Не за първи път лошото качество на образование в страната се свързва с липсата на
достатъчна ресурсна и финансова осигуреност. Висшите учебни заведения в България
предлагат голям брой специалности, които привличат кандидат-студенти, и същевременно
не разполагат с достатъчно ресурси, което от своя страна подтиква същите тези кандидатстуденти да потърсят една по-добра алтернатива в чуждестранни университети, въпреки
наличието на качествени преподаватели. И тук възниква следващият проблем – огромният
и увеличаващ се брой български студенти, които се доверяват на образованието в чужди
училища.
Ако се подобри образователната среда и се предостави необходимото оборудване на
лабораториите и учебните центрове, не само ще се повиши качеството на образованието в
България, но и ще запазим ценни кадри, които са от изключителна важност за икономиката
на страната сред останалите страни на пазара на труда.

