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Въведение 
 
Интернационализацията се дефинира като съзнателен 

процес на интегриране на международното, междукултурното 
или глобално измерение в целите, функциите и предоставянето 
на висше образование, за да се подобри качеството на 
образованието и научните изследвания за всички обучаеми и 
обучаващи с цел принос към обществото.  

Стратегията за интернационализация на МГУ «Св. Иван 
Рилски» се базира на основни документи за модернизация на 
висшето образование в постиндустриалното общество и 
развитие на икономика, основана на знанието:  

 
❖ Комюнике на Конференцията на министрите, отговарящи за 

висшето образование „Използване на максимума от нашия 
потенциал: Консолидиране на Европейското пространство за 
висше образование“; 

❖ Декларации на министрите-участници във форумите за 
следване на политиките, заложени в Болоня; 

❖ Документи на Европейската Комисия и Европейския 
парламент за интернационализация на висшето образование;  

❖ Стратегия за развитие на висшето образование в Република 
България за периода 2021 – 2030 година; 

❖ Национална стратегия за развитие на научните изследвания в 
Република България 2017-2030; 

 
 Стратегията за интернационализация е разработена в 
съответствие с основните приоритети за развитие на 
Университета, заложени в "Стратегията за развитието на МГУ "Св. 
Иван Рилски" за периода 2022-2026 г." 
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Анализ на състоянието 
 
МГУ “Св. Иван Рилски” е единственото висше училище в 

България, което в продължение на близо седем десетилетия 
осигурява висококачествено образование в областта на 
проучването, добива и преработката на минерални и енергийни 
суровини. 

В своята дългогодишна история МГУ „Св. Иван Рилски“ е 
подготвил над 30 000 специалисти с висше образование – 
български и чуждестранни граждани от близо 40 държави в 
Европа, Азия, Африка, Южна и Централна Америка. 

МГУ „Св. Иван Рилски“ е защитил правото си да обучава 
студенти по всички образователни степени. По продължителност 
и обхват те съответстват на степените, давани в университетите в 
Европа и САЩ. Университетът съчетава националните и световни 
образователни традиции. 

МГУ „Св. Иван Рилски” е научен център, в който се провеждат 
фундаментални и приложни научни изследвания и се 
осъществяват всички форми за следдипломна квалификация. 

МГУ „Св. Иван Рилски” е институция с международен 
авторитет, с висок академичен дух и дългогодишни традиции, с 
висококвалифицирани преподаватели и учени и добра 
материална база. Той е неделима част от европейското и 
световно образователно, научно и научноизследователско 
пространство.  

МГУ „Св. Иван Рилски” непрекъснато подобрява качеството 
на обучението, с цел създаване на образование в пълно 
съответствие с европейските и световни образователни 
практики. 
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Визия 

 МГУ "Св. Иван Рилски" да се утвърди в Европейски и 
световен мащаб като водещо учебно заведение и 
изследователски център в областта на предоставяне на ресурси 
от първични и вторични източници, с цел принос към 
устойчивото високо-технологично развитие на нашето общество.  

 Университетът да се превърне в желано работно място за 
чуждестранни преподаватели и изследователи, привлекателно 
учебно заведение за студенти, където обучаеми, преподаватели 
и администрация усвояват глобални знания и умения, като 
общуват, учат, преподават и работят ефективно в мултикултурна 
и многоезикова среда. 
 

Страгегически цели 
  

Подготовка на инженери и доктори, способни да се 
интегрират и реализират на Европейския и световен пазар на 
труда във всички дейности, свързани с проучването, добива, 
преработването, съхранението, транспорта на неенергийни и 
енергийни суровини.  

 Развитие и укрепване на собствения научен потенциал с 
цел ефективно участие в решаването на международни и 
глобални икономически проблеми в нашите области на 
компетентенции. 

 
Водещи оперативни цели 

  
Интернационализацията във висшето образование е 

средство за постигането на стратегическите ни цели чрез 
повишаване на качеството на (i) преподаване, обучение и 
развитие на умения, (ii) научните изследвания и развойна 
дейност, (iii) иновативната дейност. 
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Основните компоненти на интернационализацията на МГУ, 

като институция, предоставяща висше образование и 
квалификация, са:  

❖ Интернационализация на образователната дейност; 

❖ Интернационализация на научната, 
научноизследователската и иновационна дейности; 

❖ Засилване на институционалния ангажимент за 
интернационализация.  

Целта на настоящата стратегия е да очертае посоката, както и 
да посочи конкретните стъпки, който МГУ "Св. Иван Рилски" ще 
следва през периода 2022 – 2026 година.  
 
I. Интернационализация на образователната дейност 

Работата в тази посока включва:  

1. Задълбочаване на партньорствата между МГУ и сродните на 
МГУ висши училища от целия ЕС, на основата на вече 
сключените договори. 

2. Разширяване на сътрудничеството с други сродни на МГУ „Св. 
Иван Рилски“ университети чрез сключване на нови 
двустранни договори и изпълването им със съдържание. 

3. Разработването на съвместни учебни програми – бакалавърски 
и магистърски, а също и за краткосрочни курсове, 
специализации и семинари. 

4. Актуализиране на съществуващи учебни планове с цел 
сближаването им с тези на сродни университети и намаляване 
на езиковите бариери.  

5. Въвеждане на най-добрите международни практики в 
образователните дейности, в комбинация с националните 
традиции на университетското образование.  

6. Съвместна образователна дейност между МГУ „Св. Иван 
Рилски“, български и чуждестранни университети.  

7. Създаване на условия за повишаване на изходящата и входяща 
мобилност на студенти и докторанти чрез програмата Еразъм+, 
както с програмни, така и с партньорски държави.  
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8. Създаване на условия за ефективен стаж на студенти и 
докторанти във водещи чуждестранни образователни и научни 
институции. 

9. Включване и участие на студенти и докторанти в 
международни образователни мрежи, и 
научноизследователски проекти.  

10. Привличане на повече чуждестранни студенти и докторанти 
за цял курс на обучение в МГУ, т. е. интернационализация у 
дома и дигитално обучение. 

11. Популяризиране на образователните възможности, както и 
изследователските и иновативни постиженията на 
университета, чрез участие в международни форуми и 
изложения, организиране на конференции и др. 

12. Активизиране на контактите с общинските ръководства и с 
регионалния бизнес за разработване на съвместни програми и 
механизми за привличане на млади хора от страни на ЕС и 
трети страни за обучение в университета при 
преференциални условия. 

 
II. Интернационализация на научната, научноизследователската 
и иновационна дейности  
 

Работата в тази посока включва:  

1. Разширяване и задълбочаване на съществуващите научни 
контакти.  

2. Изграждане на изследователски партньорства на регионално 
и международно ниво с научно-изследователски институции 
със сродни области на изследвания  

3. Активности в национални и международни програми и 
конкурси, в сътрудничество с колеги от различни 
университети и изследователски центрове за кандидатстване 
в съвместни научноизследователски проекти и разширяване 
на участието на научна общност от МГУ в европейското 
изследователско пространство  

4. Изграждане на сътрудничества за научно-техническа, 
развойна и иновативната дейност с международни компании 
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от областта на проучването, добива, преработването, 
съхранението, транспорта на неенергийни и енергийни 
суровини.  

5. Активност в процеса на интернационализация в 
научноизследователската дейност, чрез повишаване на 
мобилността на учени и изследователи, включване и участие 
в международни научни мрежи и научноизследователски 
проекти, както и привличане на чуждестранни изследователи.  

6. Активизиране на публикационната дейност в научни издания, 
реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с 
научна информация. 

 

III. Засилване на институционалния ангажимент за 
интернационализация  

Работата в тази посока включва:  

1. Създаване на условия за повишаване на изходящата и 
входяща мобилност на преподаватели и служители чрез 
програмата Еразъм+, както с програмни, така и с 
партньорски държави. 

2. Създаване на условия за подобряване на квалификация на 
академичния състав и служителите в областта на 
информационните и комуникационни технологии и 
чуждоезиковото обучение. 

3. Насърчаване участието на преподавателите в конкурси за 
академичен обмен, организирани от МОН и международни 
фордации  

4. Стимулиране и подкрепа за участие на учените от МГУ в 
национални, европейски и международни научни мрежи, 
програми и инициативи. 

5. Методическо, административно и практическо подпомагане 
работата на академичния състав, при кандидатстване и 
разработване на национални и европейски проекти. 
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МГУ "Св. Иван Рилски" ще работи за международно 

сътрудничество, за споделени ценности, по-голяма мобилност, 
по-широк обхват и полезни взаимодействия за сближаване на 
образованието, научните изследвания и иновациите в услуга на 
обществото и изграждането на мостове за ефективно европейско 
сътрудничество. 

МГУ "Св. Иван Рилски" ще осигури възможности за тясно и 
задълбочено сътрудничество с европейските висши училища и 
изследователски институции и ще съдейства за изпълнението на 
съвместни транснационални образователни програми и 
дейности. 

Ежегодно ще се отчита ефективността на предложените 
дейности и ще се актуализират. 

Резултатите от изпълнението на Стратегията се отчитат след 
изтичане на 4-годишния й период на действие. 

 


