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Глобални и регионални измерения на интернационализацията във висшето образование

„процес на
интегриране на интернацио-
нално/интеркултурно измерение в
преподаването, научноизследова-
телската дейност и останалите еле-
менти от дейността на институциите
за висше образование“

интерна-
ционализацията се разглежда като
индикатор за качество на висшето
образование

осно-
вен двигател на провежданите ре-

ГЛОБАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА ВЪВ

ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА
ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
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форми в сферата на висшето образо-
вание

Значение на интернационализацията



Глобални и регионални измерения на интернационализацията във висшето образование

Видове интернационализация

интернационали-
зацията не е резултат от
законодателни действия на прави-
телство или институции, а
дълготрайна промяна, която се проя-
вява на няколко нива и има мно-
жество цели

интернационализацията в много
отношения е константен процес, обе-
диняващ различни стратегии и
подходи

„Вътрешната интернационали-
зация” (Internationalisation at Home)

„Външната интернационализа-
ция”
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Глобални и регионални измерения на интернационализацията във висшето образование

Измерване и оценяване на
интернационализацията

Заинтересовани страни
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Проблеми и перспективи



Глобални и регионални измерения на интернационализацията във висшето образование

https://www.sensepublishers.com/media/2294-internationalizing-higher-education.pdf

http://kennisbank.hva.nl/document/500480

http://www.iau-aiu.net/content/iau-global-surveys

https://www.nuffic.nl/en/library/indicator-projects-on-internationalisation.pdf

http://www.oecd.org/edu/imhe/Approaches%20to%20internationalisation%20-%20final%20-%20web.pdf

http://ir.lib.uwo.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=3340&context=etd

https://www.bc.edu/content/dam/files/research_sites/cihe/pdf/IHEpdfs/ihe66.pdf

СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА
ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В ГЕРМАНИЯ

Набиране на чуждестранни студенти
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Подбор и прием

Култура на посрещане и на
обслужване

Увеличаване процента на успешно
завършилите

Систематична работа с
възпитаниците (алумни-дейност)



Глобални и регионални измерения на интернационализацията във висшето образование

Образование и обучение на
германските студенти в чужбина

Чуждоезиково обучение

Интернационални мрежи

Интернационализация на учебните
програми

Рамкови условия
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Бъдещето на интернационали-
зацията на висшите училища зави-
си в голяма степен от
демографското развитие и начина
на разработване на учебните
програми.

Демографското развитие

Учебните програми

какви интелектуални и
морални ориентири

отгово-
рен гражданин на света

КОДЕКС ЗА ГЕРМАНСКИТЕ ПРОЕКТИ ЗА
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

Въведение

http://library.fes.de/pdf-files/studienfoerderung/09281.pdf



Глобални и регионални измерения на интернационализацията във висшето образование

В Кодекса се приема, че германс-
ките проекти за висше образование в
чужбина:

 Следват партньорски подход

 Гарантират свободата

 Осигуряват

 Информират изчерпателно
кандидат-студентите и студентите

 Гарантират прозрачност

 Насърчават чрез ясни и
прозрачни критерии на подбор за
прием

 Ако се изискват такси за обуче-
ние

 Обучението се извършва с
участието на германски преподавате-
ли
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 Гарантират със своите учебни
програми

 Предоставят на студентите
конкретни лица за контакт

 Укрепват езиковите и културни
връзки

http://www.hrk.de/positionen/gesamtliste-beschluesse/position/convention/kodex-fuer-deutsche-
hochschulprojekte-im-ausland/

РЪКОВОДСТВО ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА УЧЕБНАТА
ПРОГРАМА НА УНИВЕРСИТЕТА ГРИФИТ, АВСТРАЛИЯ

Въведение



Глобални и регионални измерения на интернационализацията във висшето образование

междуна-
родни отношения, междукултурни
фактори и глобални фактори

„глобалното гражданство“

Фигура 1.
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Интернационализацията и
областите на висшето образование

Таблица 1.



Глобални и регионални измерения на интернационализацията във висшето образование
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Фигура 2.



Глобални и регионални измерения на интернационализацията във висшето образование

Ключови характеристики на
междукултурните компетентности

на завършилите студенти
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Таблица 2.



Глобални и регионални измерения на интернационализацията във висшето образование

Таблица 3.
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Глобални и регионални измерения на интернационализацията във висшето образование

Интернационализация на учебните
дисциплини

Дизайн и съдържание на учебните
дисциплини
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Обучение и преподавателска дейност



Глобални и регионални измерения на интернационализацията във висшето образование

Аудиторни практики

Оценка на компетентността
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Дейности извън учебната програма

„Вътрешна интернационализация“

http://www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_file/0006/345291/Internationalising-the-Curriculum.pdf



Глобални и регионални измерения на интернационализацията във висшето образование

Изпълнителната
агенция за образование и култура

френс-
ко-германското сътрудничество

НЯКОИ АСПЕКТИ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА ВЪВ ВИСШЕТО
ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ
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Съвместни докторски програми



Глобални и регионални измерения на интернационализацията във висшето образование

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/France:Mobility_and_Internationalisation

РАЗБИРАНЕ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА ВЪВ ВИСШИТЕ
УЧИЛИЩА НА АМЕРИКАНСКИЯ СЪВЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ
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Фигура 1.



Глобални и регионални измерения на интернационализацията във висшето образование

Стъпка 1: Стратегическо планира-
не

Стъпка 2: Проучване на по-
тенциални партньори

Стъпка 3: Определяне на парт-
ньори

Стъпка 4: Непрекъснатост на
управлението

Интернационализиране на учебната
програма

Въведение
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елементите на един
интернационализиран курс, степента
му на интернационализация и съ-
държанието на учебната му програ-
ма

Елементи на
интернационализирания курс

Съдържание

Материали

Дейности

Фигура 1.



Глобални и регионални измерения на интернационализацията във висшето образование

Очаквани резултати

Таблица. 1.
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Степен на интернационализация на
курса

Фигура 2.

Първо ниво на
интернационализация на учебната

програма

Съдържание на учебната програмата



Глобални и регионални измерения на интернационализацията във висшето образование

Общо представяне

Цели и задачи

Второ ниво на
интернационализация на учебната

програма

Компоненти на академичната
програма

изясняване на понятието
„интернационализирана специалност”;
разглеждане на модели на междуна-
родно ориентирана втора спе-
циалност и специализация; начини за
повишаване нивото на интернациона-
лизация на академичната програма

Изясняване на понятието
„интернационализирана

специалност”
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Модели на международно ориентирана
втора специалност и специализация

Начини за повишаване нивото на
интернационализация на
академичната програма



Глобални и регионални измерения на интернационализацията във висшето образование

Трето ниво на
интернационализация на учебната

програма

Програми за придобиване на
академична степен

включване
на международни компетентности в
резултатите от обучението;
структуриране на общите образова-
телни изисквания, така че те да по-
могнат на студентите да постигнат
тези резултати; чуждоезиково обуче-
ние

Резултати от ученето

Общи образователни изисквания
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Чуждоезиково обучение

Четвърто ниво на
интернационализация на учебната

програма

Учебни дисциплини

Професионални асоциации



Глобални и регионални измерения на интернационализацията във висшето образование

Акредитиращи институции

Accreditation
Board for Engineering and Technology

http://www.acenet.edu/news-room/Pages/Intlz-in-Action-2013-December.aspx#1

https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/teaching-resources/teaching-tips/managing-
students/diversity-and-internationalization/strategies-course-internationalization

http://learning.berkeley.edu/AIUSA-syl/pdf/Winston_HGS_200_Genocide_and_Human_Rights_f2012.pdf

http://www.acenet.edu/news-room/Pages/Intlz-in-Action-2014-January.aspx

http://www.acenet.edu/news-room/Pages/Intlz-in-Action-2014-March.aspx

http://www.acenet.edu/news-room/Pages/Intlz-in-Action-June-2014.aspx

http://generaled.unlv.edu/mi.html

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИТЕ ЗНАЦИ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА

развитие към общество и икономика,
базирани на знанието; иновации в
областта ИКТ; засилване на региона-
лизма (търговски, икономически,
културен, политически); по-голяма мо-
билност на хора, капитали, идеи, зна-
ния и технологии; либерализация на
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търговията чрез двустранни и мно-
гостранни търговски споразумения;
изместване на управлението от на-
ционално към субрегионално, регио-
нално и международно ниво

като отрицателните последици
може да бъдат: „фабрики“ за дипло-
ми (diploma mills), „фабрики“ за акре-
дитации (accreditation mills),
„фабрики“ за степени (degree mills)

Комерсиализацията на висшето
образование

Интернационализацията на
академичните връзки



Глобални и регионални измерения на интернационализацията във висшето образование

Достъп до висше образование

Но това рабиране не мо-
же да даде отговор на трудния въпрос
дали ще има справедлив и равнопоста-
вен достъп до висшето образование,
или то ще бъде достъпно само за те-
зи, които могат да си го позволят

Осигуряване на качеството на
трансграничното образование

Промени в областта на
акредитацията

увеличаване на самозвани, по-скоро
користни акредитационни органи,
както и „фабрики“ за акредитация,
които просто продават фалшива
„марка“

„звезди“ за
акредитация
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Признаване на квалификации

Изтичане/привличане на мозъци
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https://www.sensepublishers.com/media/475-higher-education-in-turmoil.pdf

МИТОВЕ И ПОГРЕШНИ СХВАЩАНИЯ ЗА
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА И ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА ВЪВ

ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Чуждестранните студенти са
посредници в

интернационализацията

Международната репутация е признак
за качество
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Броят на международните
университетски споразумения

трябва непрекъснато да нараства

Присъствието на няколко
чуждестранни студенти в залата
прави интернационализацията

успешна

Колкото по „международно признат”
е един университет, толкова е по-

интернационализиран и съответно –
по-добър

Целта на интернационализирането
на висшето училище е да подобри
статута му и да утвърди името му
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Интернационализация означава
обучение на английски език

Интернационализация е равно на
наличие на интернационални

дисциплини

Няма нужда да бъдат тествани
интеркултурните и
интернационалните
компетентности

Висшето образование е
интернационализирано по своята

същност

http://intranet.
umanitoba.ca/academic_support/catl/media/Misconceptions_on_internationalization_of_HE.pdf

http://ecahe.eu/w/index.php/Five_myths_about_internationalization
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Концепцията за интернационали-
зация

Цели и мерки на Ректората

Непосредствените задачи са

Цели и мерки на факултетите

Основните цели включват

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

РЕЙНСКО-ВЕСТФАЛСКИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ААХЕН – ИНТЕРНАЦИОНАЛНОТО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ

КАТО ГЛОБАЛЕН ИГРАЧ



Представяме Ви

ТУ Аахен като глобален играч

Структуриран подход

Приоритетни региони

Различни хоризонти

Глобално

В Европа

В Германия
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Офшорни дейности

Насърчаване на мобилността

Работа с възпитаниците (алумни-
дейност)

Области, в които все още се
изисква подобрение:



Представяме Ви

http://library.fes.de/pdf-files/studienfoerderung/09281.pdf

ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ПРОФИЛ НА ВИЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
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https://www.univie.ac.at/international/internationales-profil/internationale-universitaet-wien/



Цифри и факти

ЦИФРИ И ФАКТИ

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
В ЕВРОПА

Фигура 1.

Фигура 2.
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Фигура 3.

Фигура 4.



Цифри и факти

Фигура 5.

Фигура 6.

http://www.eua.be/Libraries/Publications_homepage_list/EUA_International_Survey.sflb.ashx
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В УСЛУГА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

С какво можем да Ви бъдем полезни

Информационни издания

ADVANCES IN BULGARIAN SCIENCE

Годишник на английски език
ISSN 1312-6164

ПЕДАГОГИУМ

Електронен бюлетин

АКТУАЛНИ ПРОГРАМИ И СЪБИТИЯ

Експресен eлектронен бюлетин

http://mail.nacid.bg/newdesign/bg/index.php?id=26



В услуга на образованието
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