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ПЪРВИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА “БАКАЛАВРИ” В СПЕЦИАЛНОСТ
“РАЗРАБОТКА НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ”
Кръстю Дерменджиев
Минно-геоложки университет“Св.Иван Рилски”, София 1700, България
РЕЗЮМЕ
Обобщени са първите резултати от обучението на студентите по бакалавърския учебен план на специалността “Разработка на полезни изкопаеми”. На
тази основа са направени предложения, целящи подобряване обхвата и качеството на обучение на студентите по специалността.

КРАТКА ИСТОРИЯ

учредени след разделянето и закриването на катедра
“Минно дело”. По-късно катедра “МС” е преименувана в
“Подземно строителство” (“ПС”).

Специалността “Разработка на полезни изкопаеми” е
разкрита през 1950 г. с определени цели, предмет на
дейност и професионална реализация за условията на
страната. Обучението по нея се осъществява над 52
години, а броят на специалистите, придобили професионалната квалификация “минен инженер” е около 2500.

Промените в обществено-политическия живот на
страната засегнаха и сферата на висшето образование.
Висшите технически институти, в т.ч. и Висшия минногеоложки институт (ВМГИ) бяха преименувани в
Университети - (ВМГИ - Минно-геоложки университет)
(МГУ), и им беше предоставена широка автономия. В
периода 1990-1996 г. започна широко обсъждане за
въвеждане на т.нар. англо-саксонска образователна
система с трите учебно-квалификационни степени:
бакалавър; магистър; доктор. Въпреки изтъкваните
множество недостатъци, системата беше наложена и чрез
“Държавен регистър на образователно-квалификационните
степени по специалности във висшите училища на
Република България”, беше утвърдена с ПМС № 86 от
12.03.1997 г., ДВ., бр.24 от 1997 г., и практически
узаконена.

През годините на съществуването на ВМГИ, МГУ, в
началото (1950-53 г.), наименованието на специалността е
“Минно инженерство”, в периода 1953-1976 г. е “Разработка на полезни изкопаеми”, в периода 1977-1987 г. е
“Технология на минното производство”, през периода 19881993 г. е “Разработка на полезни изкопаеми”, през 19931997 г. е “Минно инженерство”. През 1998 г. с “Единни
държавни изисквания” специалността е “Разработка на
полезни изкопаеми” със учебно-квалификационни степени
“бакалавър”, “магистър” и “доктор”.
През изброените по-горе периоди в различни години,
към фундамента на специалността е водено специализирано обучение и са формирани специализациите
“Подземно разработване на полезни изкопаеми” (ПРПИ) и
“открито разработване на полезни изкопаеми” (ОРПИ) през
1963 г. От 1982 г. специализациите: “Минно строителство”
(МС); “Организация и управление на минното
производство” (ОУМП); “Геотехнология” (ГТ). През 1994 г.
специализацията “ГТ” е закрита, а специализацията
“ОУМП” е преименувана на “Минно-индустриален мениджмънт”, а по-късно и на “Индустриален мениджмънт”.

Въз основа на горния документ специалността беше
преобразувана на “Разработка на полезни изкопаеми”,
шифър 8.11.1, с приведени в държавния регистър
образователно-квалификационни степени: бакалавър,
магистър и доктор по научните специалности: 02.08.03.
“Подземен добив на полезни изкопаеми”; 02.08.04. “Открит
и подводен добив на полезни изкопаеми”.
В съответствие с регистъра бяха подработени Единни
държавни изисквания (ЕДИ), утвърдени по-късно с
Наредба, приета с Постановление № 201 на Министерския
съвет от 1998 г. (ДВ. бр. 105 от 1998 г.).

За основното и специализирано обучение на студентите и тяхното дипломиране по специалността и
специализациите, през отделните периоди, са формирани
и отговаряли следните катедри: “Минно дело” (МД), (195084 г.); “Открито разработване на полезни изкопаеми”
(ОРПИ) от 1963 г.; “Икономика, организация и управление
на минното производство” (ИОУМП) от 1982 г.; “Подземно
разработване на полезни изкопаеми” (ПРПИ) и “Минно
строителство” (МС) от 1984 г. Последните две катедри са

По изискванията на новите нормативни документи бяха
обсъждани и приети: квалификационните характеристики
на професионалното направление на степените
“бакалавър” и “магистър”; новите учебни планове; докладът за резултатите от самооценяването на подлежащата за преобразуване специалност “Минно инженерство” в “Разработка на полезни изкопаеми”; “Проектът за
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преобразуване на специалността. На базата на тези
дисциплини, позволиха да бъде направен анализ на
документи, в края на м.ноември 1998 г. беше открита
учебната дейност при обучението на випуска.
процедура в Националната агенция по оценка и акредитация (НАОА) за начална акредитация на специалността
Този анализ обхваща обемът и съдържанието на
за срок от 5 години (1998-2004 г.). За съжаление
учебните планове; широтата на обучението и специапроцедурата не беше успешно осъществена.
лизациите; начина на приключване на обучението; темите,
съдържанието и обема на дипломните работи, предстаПърви прием на студенти “бакалаври” по специалвянето им и тяхната защита; последващото обучение по
ността “РПИ” беше осъществен през м.юли-август 1998 г.
магистърските програми.
За учебната 1998/99 г. в специалността “Разработка на
полезни изкопаеми” бяха приети общо 80 студенти. В края
Положителна стъпка при въвеждането на новата
на първата година завършиха 64 студенти, а 16 студенти
система е премахването на специализациите на ниво
отпадаха от обучението. В ІV курс (учебна 2001/02 г.), VІІІ
“бакалавър” и въвеждането на базова специалност “Разсеместър, се обучаваха общо 43 студента, като всички
работка на полезни изкопаеми”. Без да коментираме
приключиха успешно годината.
наименованието на специалността считаме, че то е
През учебната 2002/03 г., в ІХ, последен семестър се
достатъчно широко за да обхване широкия кръг от основни
обучаваха 43 студента. От тях 38 студента приключиха
и спомагателни дейности и проблеми, отнасящи се до
успешно и получиха задания за изготвяне на дипломни
организацията, изпълнението и управлението на минноработи. Пет студента отложиха своето дипломиране.
добивните работи като същност на дейността и като цел
безопасното, екосъобразно и ефективно разработване на
На база, на обявени от катедрите теми за дипломни
целия кръг от твърди подземни природни богатства.
работи, студентите по собствен избор се насочиха към
следните катедри: “ОРПИ и ВР” – 15 студента; “ПРПИ” – 8
Тази широта, обвързана с природните дадености като
студента; “ПС” – 9 студента и “Руднична вентилация и
условия, общоинженерните и специализирани знания по
техническа безопасност” (“РВ и ТБ”) – 6 студента.
техника и технологии като база, при липсата на
специализации трудно може да бъде реализирана по
За сравнително краткия период от време за предобхват и време.Затова при въвеждането на системата, с
дипломен стаж (02.12.2002 г. – 14.12.2002 г.) и за изготвяне
цел уточняване параметрите на учебните планове, беше
на дипломна работа (16.12.2002 г. – 08.02.2003 г.), понеобходимо прецизно изготвяне на квалификационните
голямата част от дипломантите разработиха своите теми и
характеристики на специалиста по “РПИ” за отделните
на първа сесия на дипломни защити се явиха 50
образователно-квалификационни степени. В тези харакдипломанти. Държавната изпитна комисия изслуша всички
теристики, в две направления: предназначение и притедипломанти и им присъди образователно-квалификационжавани знания, и умения, бяха посочени всички основни
ната степен “бакалавър”.
дейности и знания по реализацията и възможностите на
специалиста “минен инженер по разработване на полезни
Средният успех от следването на студентитеизкопаеми” и на тази основа заложени основните парадипломанти е - Добър (4.43), като варира от 3,80 до 5,16.
метри на учебната документация.
Средният успех на дипломните работи е - Отличен (5,51), а
от дипломните защити – Много добър (4,45). Оценка ОтлиПри изработването на учебните планове съществуваха
чен на дипломна работа са получили 8 дипломанти, а на
два подхода. Първият се състоеше в изваждането от съдипломна защита – 9. От всички защитили дипломанти
ществуващите планове на тясноспециализиращите диссамо трима имат общ успех по-малък от 4,5 и нямат
циплини и подсилване на фундаменталните знания. Втооснование да кандидатстват за обучение по магистърска
рият се базираше на запазване по-голяма част от
програма в специалността.
дисциплините в учебните планове на специализациите, за
сметка на намаляване на хорариума на отделните
За обучение по магистърски програми, от защитилите
дисциплини. За съжаление надделяха субективните индипломанти, са подали документи 18 бакалаври,
тереси на катедрите и преподавателите, и беше съставен
съответно 10 с държавна такса и 8 – платено обучение. По
учебен план на базата на втория подход. В учебния план
желание на бакалаврите те са разпределени както следва:
на специалността бяха заложени почти всички учебни
магистърска програма “Подземен добив на полезни
дисциплини, съдържали се в учебните планове на
изкопаеми” – 2 студенти; “Открит добив на полезни
специализациите по специалността.
изкопаеми” – 10; “Техника и технология на взривните
работи” – 2; “Подземно строителство” – 2. Обучението по
Планът стана твърде тежък, като тежестта му надмагистърските програми започна от началото на
вишаваше тази на учебните планове по специалността
м.март.2003 г.
“Минно инженерство”, по която и да е специализация. Това
се отрази на общоспециалната подготовка на студентите,
включително и на знанията за обекта (инженерно-геоложАНАЛИЗ НА ПЪРВИТЕ РЕЗУЛТАТИ
ката подготовка). Формиращите облика на специалността
знания не бяха усвоени и затвърдени, а някои от тях, за
Непосредствената ангажираност на автора по учебната
повечето студенти, както се установи от изпитите и
документация, организацията и въвеждането на новата
дипломирането, бяха на ниво не по-високо от журнаобразователна система, както и участието в теоретичното
листическото.
и практическо обучение по основни за специалността
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Тази констатация показва, че в резултат на мнокатедрени или свои собствени, виждания за оформянето,
жеството специални и специализиращи дисциплини
съдържанието и обема на дипломната работа. Посочените
изкуствено се разшириха знанията на студентите като се
по-горе различия, особено ясно, се очертават по
загубиха и разводниха целите и дейностите, заложени в
представените, при защитата на работите, графични
квалификационната характеристика на минния инженер.
приложения и самите защити.
Затова е наложителна промяната на учебния план а
специалността, като тя трябва да бъде извършена по
Различията, посочени по-горе, затрудняват не само
първия подход, представен по-горе. Отстраняването на
организацията на студентския труд при изготвяне на
това несъвършенство на учебния план можеше да бъде
дипломната работа, но и работата на Държавната изпитна
осъществено при усъвършенстваните нови учебни
комисия по формиране на общите критерии за оценка и
планове от 2002/03 г., но за съжаление това не стана,
крайната оценка за работата на дипломанта.
защото отново беше възприет втория подход – запазване
броя на учебните дисциплини, за сметка на общото
намаление на хорариума им.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Влиянието на специализациите и по-специално специализиращите катедри даде отражение, както върху
темите за дипломиране, така и при процеса на дипломиране.

Анализът на учебната документация от първите
резултати от дипломирането на първия випуск “бакалаври”
по специалността “РПИ” показа, че е необходимо спешно
усъвършенстване на учебно-методичната основа на
специалността в следните направления: подобряване
параметрите на учебния план и обучението чрез намаляване учебното натоварване и изнасяне на проблемноспециализиращите учебни дисциплини в магистърските
програми, включително разширяване на инженерногеоложкия и минния фундаменти; начинът на завършване
на студентите бакалаври – с дипломна работа може да
бъде заменен с държавен изпит; при запазване на
сегашния начин на дипломиране, темите на дипломните
работи, трябва да бъдат минно-технологични, с включване
в тях на множество частни задачи, в съответствие с
квалификационните характеристики на специалиста по
“РПИ”; темите да бъдат задавани само от технологичните
катедри “ПРПИ” и “ОРПИ”; съгласуване между катедрите
на темите, изискванията към съдържанието и обема на
дипломните работи, начините и средствата за представяне
и защита.

Представените теми за дипломни работи на студентите, включително и тези от катедра “РВ и ТБ”, по нищо
не се различаваха от темите при дипломирането на студентите по старата система. Всички теми бях тясноспециализирани, като само 33% от защитените дипломни
работи имаха заглавия и извършена работа, свързана с
квалификационната характеристика на специалността и
степента. Около 45% от темите имаха наименование и
съдържание, които се отличаваха с твърде тясна
специализация и невъзможност да бъдат изпълнени на
базата на знанията по учебния план на специалността, без
силното ангажиране на ръководителите им и използването
на специални методики и програми. Около 22% от темите
на дипломните работи нямаха нищо общо с целите и
задачите на минния инженер по разработване на полезни
изкопаеми.
Анализът на тези резултати показва, че с обявените
теми катедри “ОРПИ и ВР”, “ПРПИ”, “ПС” и “РВ и ТБ”, по
същество, извършиха разпределение на студентите по
специализации на ниво “бакалавър”. Поставиха се за
решаване задачи извън компетенциите на минния
инженер-бакалавър и се затрудни вземането на решение
от завършилите бакалаври по избора на магистратура и
обучението по магистърска програма.

Ако посочените по-горе препоръки не бъдат реализирани своевременно използването на новата образователна система няма да бъде ефективна и би трябвало
образованието по специалността “РПИ” да бъде върнато
по старите правила, с единствено ниво “минен инженер –
магистър”.
ЛИТЕРАТУРА

Специалността на ниво “бакалавър” е без специализации. Затова, макар и с теми, задавани и ръководени
от различните катедри, дипломните защити правилно бяха
оценени от една обща Държавна изпитна комисия.

Постановление № 201 на Министерския съвет от 1998 г.
ДВ., бр.105 от 1998 г.
Постановление № 162 на Министерския съвет от 2002 г.
ДВ., бр.76 от 2002 г..
Учебна документация за акредитация на специалност
“Разработка на полезни изкопаеми”, с въвеждане на
образователно-квалификационни
степени,
МГУ,
ХІ.1998 г.
Учебен план за специалността “Разработка на полезни
изкопаеми”, усъвършенстван по силата на Постановление № 162 на Министерския съвет от 2002 г., МГУ,
ІХ.2002 г., ІІІ.2003 г.

Разглеждането на оформянето, структурата и съдържанието на дипломните работи показва, че всяка
работа носи елементите на битуващите в специализиращите катедри “стари изисквания” към работите. Найобщо това показва, че ръководителите на дипломантите не
познават
съдържанието
на
квалификационната
характеристика на специалиста на съответното ниво на
квалификация и се ръководят единствено от установени,
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FIRST RESULTS OF “BACHELOR” TUITION OF SPECIALITY
“MINERAL EXTRACTION”
Krastu Dermendjiev
University of Mining and Geology “St. Ivan Rilsky”
Sofia 1700, Bulgaria
ABSTRACT
The first results of bachelor curriculum tuition of speciality “Mineral Extraction” are summarized. Some proposals, aiming
amelioration of volume and quantity of tuition are made.
SHORT HISTORY
Speciality “Mineral Extraction” starts 1950 with definite targets, field of activity and professional realization of specialists for country
conditions. More than 52 years the university prepares specialists and the number of graduated mining engineers is about 2500.
During the years the name of University was “Institute of Mining and Geology”, “Higher Institute of Mining and Geology” and now is
“University of Mining and Geology”. At the period 1953- 1976 the name of speciality was “Mineral Extraction”, during the period
1977- 1987 was “Technology of Mine Production”, 1988- 1997 is “Mineral Extraction” again and 1988- 1997 was “Mining Engineering”. Since 1998 under “Unified Government Requirements” the name of speciality is “Mineral Extraction” in three degrees of qualification- “Bachelor”, “Master” and “Doctor”.
During above mentioned periods on the fundament of main speciality some specializations were established: since 1963 “Underground Mining" and “Opencast Mining”; since 1982 “Underground Construction”, “Economics, Organisation and Management of
Mine Enterprises” and “Geotechnology”. Some latter, 1994 specialization “Geotechnology” was closed down and the name of “Economics, Organisation and Management of Mine Enterprises” was changed to “Mine Management”, latter “Industrial Management”.
Fundamental and special student training and graduation from main speciality and specializations was organized by the departments “Mining’ (1950- 1984), “Opencast Mining” (since 1963), “Economics, Organisation and Management of Mine Enterprises”
(since 1982), “Underground Mineral Extraction” and department “Mine Construction” (since 1984) (created after department “Mining”
closing). Now the name of department “Mine Construction” is “Underground Construction”.
Changes of social and political life in the country affected system of higher education too. Higher Institutes names changed to Universities, including University of Mining and Geology too and they obtained big autonomy. In the period 1990- 1996 a wide discussion about introduction of three qualification levels of education bachelor, master and doctor (so called Anglo- Saxon education system) took place. Very many disadvantages of the system were pointed out, but in spite of them the system was imposed by the
“Government Register of Educational and Qualification Degrees and Specialities in Higher Schools of Bulgarian Republic” and was
confirmed by Council of Ministry decision No 86/12.03.1997, published in Government Newspaper No 24/1997.
On the base of this document the speciality was transformed to “Mineral extraction” with code 8.11.1 and three education- qualification degrees: bachelor, master and doctor and two scientific directions: 02.08.03. “Underground Mineral Extraction” and 02.08.04
“Opencast and Underwater Mineral Extraction”.
In accordance with the Register “Unified Government Requirements” were worked out and Regulations latter confirmed by the decree of Council of Ministry No 201, published in Government Newspaper No 105/1998.
According to the new documents requirements were discussed and accepted: qualification characteristics of professional direction
of degrees “Bachelor” and “Master” their curricula; the report, concerning results of evaluation of speciality “Mining Engineering” regarding it transformation to “Mineral Extraction”; Project for speciality transformation. On the base of this documents, at the end of
month November 1998, at the National Agency for Assesment and Accreditation, a procedure was opened for initial accreditation of
the speciality for 5 years (1998- 2004 year). Unfortunately, the procedure was terminated without any success.
For the first time students for bachelor degree, curriculum “Mineral Extraction” began their studies 1998/1999 school year. Their
number was 80 students. At the end of the year their number decreased to 64 and 16 of them give up their studies. During
2001/2002 school year in fourth course, number of the students was 43 and all of them successfully terminated the year.
During 2002/2003 school year the number of students for the last term was again 43. The last term was successful for 38 of them
and they received their task for diploma work. Five of them postponed their graduation.

Distribution of graduating students was: 15 students in “Opencast Mining and Blasting Works” department, 8 of them in “Underground Mineral Extraction”, 9 students in “Underground Construction” and 6 in “Mine Ventilation and Safety”.
For comparatively short period for pre- graduation practice (02. 12. 2002- 14.12.2002) and diploma work elaboration (16.12. 200208.02.2003) the bigger part of students (50 of them) graduated on first session and Government Examination Commission awarded
all of them degree “Bachelor”.
The medium level of marks of the students during their studies was “Good” 4,45 and varied between 3,80 and 5,16. Average level
of marks on diploma works was “Excellent” 5,51 and of their defense “Very good ”(4,45). On diploma works the highest mark received 8 students and for the defense- 9 of them. Only 3 students received marks under 4,5 and could not continue their education
for “Master” degree.
For “Master” tuition continued 18 bachelors- 10 of them on government account and 8- on their own account. Distribution of these
students is as follows: ”Underground Mineral Extraction”- 2 students; “Opencast Mining ”- 10 students, “Techniques and Technologies of Blasting”- 2, “Underground Construction”- 2 students.
Training for “Master” started March 2003 year.
ANALYSIS OF FIRST RESULTS
The author was directly engaged in preparation of curricula, introduction of the new educational system as well as a participant of
theoretical and practical training of the students in two very important subjects. This permits him to make an analysis of tuition for
bachelor degree.
This analysis includes content and volume of curricula; width of student training and specializations; way of training conclusion;
themes, volume of diploma works and their defense; following training for “Master” degree.
Positive step of new system introduction was the removal of specializations at bachelor level and introduction of base speciality
“Mineral Extraction”. Not commenting the name of speciality we think it is enough broad to include the wide range of main and secondary activities and problems, concerning organization, execution and management of mining as a nature of the operations and so
as a target of a safe and ecologic extraction of minerals.
This breadth, connected with natural circumstances as conditions, wide engineering and special knowledge of technics and technologies as a fundament is very difficult to be realized as a time and range without specializations. That why at system introduction,
having in mind curricula amelioration, a perfect elaboration was necessary of qualification characteristic of the “Mineral Extraction”
specialist for different qualification degrees. In this characteristics efforts were directed in two directions: functions, knowledge and
skills of the specialist “Mining Engineer for Mineral Extraction” and on this base all parameters of studies documentation to be put on.
Two ways of curricula elaboration existed. First one was: from existed curricula, narrow specialising subjects to be taken out and
fundamental subjects to be reinforced. The second one was: all existing subjects to be retained, but their horarium to be decreased.
Unfortunately the second way took place because of interests of different departments and teaching staff. In curricula remained
nearly all subjects, consisting the previous curricula for speciality and specializations.
Curricula became very heavy, more heavy then “Mining Engineering“ ones for any specialization. This reflected in quality of special training of students, including knowledge of the object (engineering and geologic knowledge). Required knowledge, forming the
image of the speciality, was not adopted and stabilized by the big quantity of students, and as it was evident from examination results and diploma works defenses, their level was not higher than journalists one.
This conclusion showed, that as a result of the big number special and specializing subjects, student’s knowledge had to be made
much wider, and students lost the targets and activities, which are its main professional characteristic. It is evident, that some
changes in curriculum must be made and first way of its elaboration to be applied. This improvement could take place during corrections, which passed 2002/03 school year, but unfortunately it didn’t happen because again was applied the second way- all existing
subjects to be retained, but their horarium to be decreased.
The influence of specializations and departments, taking care for student’s graduation, reflected on diploma themes and on process of graduation.
There was not any difference in diploma themes presented from the departments from the themes defended under previous curriculum even in these, presented from department “Mine Ventilation and Safety”. All of the themes were narrow specialized and only
33% of defended diploma works possessed titles and contents tied with qualification characteristic of the speciality and graduation
degree. For about 45% of diploma works titles and contents were very narrow specialized and did not correspond with the knowledge obtained by students. Elaboration of this works was not possible without big participation of the leading professor and usage of

its computer programs. For about 22% of diploma works themes had no connection with the targets and activities of the mining engineer for mineral extraction.
Analysis of this results shows, that departments “Opencast Mining and Blasting Works”, “Underground Mineral Extraction” “Mine
Ventilation and Safety” and “Mine Construction” practically divided students in specialization at bachelor level. Tasks, out of the competence of mining engineer were put and this made difficult decision taking of graduated bachelors in their choice of direction for
master training.
Speciality on bachelor level is without any specializations. Graduating students were correctly assessed by the joint Government
Examination Commission nevertheless diploma works were guided by professors of different departments. Structure, content and
way of preparation of diploma works showed, that every one of them carries the elements, inherent to previous requirements. This
generally means that leading professors of graduating students do not know qualification characteristic of the specialist on relevant
qualification level and they follow their own or decided by the department structure, content and form of the diploma work. Differences were easy evident by students drawings, presented at diploma works differences.
Differences described make difficult not only organization of student’s labour for diploma work elaboration, but work of Government Examination Commission in utilization of general criteria for diploma work estimation too.
CONCLUSIONS
Analysis of education documentation and first results from bachelors graduation of speciality Mineral Extraction Engineers
showed, that urgent training and methodical documentation amelioration is necessary in directions as follows: improvement parameters
of
students
training
by
decreasing
horarium,
and
transfer
specializing
subjects
from
bachelor to upper educational levels, including more wide studies of geological and mining fundament; way of graduation bachelor degree could be by a state final certification examination not with diploma work; if the graduation continues by diploma works,
themes must be mine- technological ones with many partial problems, corresponding to qualification characteristic of speciality “Mineral Extraction” and themes to be prepared exclusively by Opencast Mineral Extraction” and Underground Mineral Extraction”;
themes, requirements for content, volume, form, presentation and defence of diploma works to be coordinated between the above
mentioned departments.
If so defined recommendations would not be realized in short time, new educational system could not be effective and students
training for “Mineral Extraction Engineers” must be brought back to previous regulations “Mining Engineer- Master”
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