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Т Р А Т Е Г И Я

за развитие на международната дейност и евроинтеграцията
в Национална спортна академия “Васил Левски”
за периода 2008 – 2012 година
Изложената стратегия изразява позицията на академичното ръководство
на НСА относно насоки, необходими за развитие на международното
сътрудничество и европейската интеграция в НСА “Васил Левски” и обхваща
цели, определени за изпълнение в средносрочен план, както и инструментите за
постигането им.
Представянето на целите и инструментите за развитие на международните
отношения и партньорски дейности на НСА е предназначено да изгради основа
както за целенасочено планиране и изпълнение на съгласувани годишни работни
програми в сектора, така и за включване на максимален брой организационни
структури на академията в осъществяването на инициативи, свързани с
интернационализация на учебния процес, с реализирането на високи
образователни, научни и спортни резултати.
Стратегията е съставена на основата на:
Стратегия на НСА “Васил Левски” за преструктуриране и
усъвършенстване на образователния процес.
Национална стратегия и Национална програма за развитие на физическото
възпитание и спорта (2005-2008).
Принципи и насоки на действие, заложени за развитие на Европейското
пространство за висше образование чрез „Процеса Болоня”и общите
европейски политики за развитие на европейското образование.
Бялата книга за спорта на Комисията на европейските общности
(11.07.2007).
и е в съответствие със:
Закона за висшето образование;
Закона за физическото възпитание и спорта;
Правилника за дейността на НСА „В.Левски”;
Правилника за международната дейност и евроинтеграцията на НСА
“Васил Левски”
I.

ВЪВЕДЕНИЕ

Насоките на развитие на международната дейност в НСА “Васил Левски” се
определят от специфичната институционална мисия на академията, от общите
насоки на развитие на висшето образование в националната система и от
политиките и инициативите за развитие на висшето образование, и в частност
спортното образование, в Европейското образователно пространство.

Основа на международната дейност до настоящия момент е активното
участие на академията в програма „Еразъм” на ЕС от самото начало на
действието на програмата за България с ежегодно осъществяване на входяща и
изходяща мобилност на студенти и преподаватели, с участие на академията в
програмата „CEEPUS”, както и в програма „Младеж”, развитие на инициативи с
двустранно и многостранно участие въз основа на международни рамкови
договори, участие в международни проекти с теоретична и практическа
насоченост в областта на спортното и кинезитерапевтичното образование и
обучение. В съответствие с увеличаването на възможностите за проектно
финансиране на дейности и със засилването на акцента върху
интернационализация на европейското висше образование се повиши
значително необходимостта от повече и по-качествени международни проектни
участия на всички равнища на образователните, обучителни и практически
дейности на академията.
Специален акцент в развитието на европейските измерения и
международните стандарти в НСА е поставен върху мобилността на студентите
и преподавателите. Въпреки утвърдените позиции на академията в мобилността
чрез програма „Учене през целия живот” (LLL) на ЕС съществува необходимост
от по-нататъшно развитие на условията за ефективно участие на студенти и
преподаватели в схемите за мобилност.
В Националната спортна академия са създадени начални условия за
поддържане на информираността на преподавателите и студентите относно
развитието на „Процеса Болоня” и общите европейски политики в областта на
образованието. Все още обаче участието в международни инициативи и проекти
остава в рамките на индивидуални и несистемни прояви от страна на
академичния състав. За да се използва пълният потенциал на международните
контакти, е необходимо да се привлекат значително по-голям брой
преподаватели, докторанти, специализанти, студенти и служители на висшето
училище към активно отношение към европейските и международни дейности.
НСА има опит чрез установени контакти с международни образователни и
спортни организации; те обаче трябва да бъдат поддържани и развивани
целенасочено.
II.

ОСНОВНА ЦЕЛ ДО 2012 година

Основната цел, която Националната спортна академия определя за
изпълнение в областта на международните дейности до 2012 г., е реализация на
многообразието от форми на европейско и международно сътрудничество с
оглед развиване на европейски измерения и прилагане на най-добрите
международни практики във всички дейности на НСА „Васил Левски”.
III.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

1. Увеличаване на броя на международните проекти, на които НСА е
инициатор или партньор и в които проекти са ангажирани
максимално възможен брой преподаватели и студенти.

2. Установяване на стабилни контакти с европейски и международни
организации и институции в областта на спортното и
кинезитерапевтичното образование и международни спортни
федерации и постигане на значими измерения на институционално
партньорство с тях.
3. Увеличаване на изявите на НСА в международни научни форуми и
студентски международни спортни прояви с паралелно повишаване
на ефективността на участията.
4. Въвеждане на инструментите за развитие на Европейското
пространство за висше образование на институционална основа –
усъвършенстване на системата за кредити, институционална рамка
на квалификациите, дефиниране на нивата на умения и компетенции,
съвместни програми и признаване на кредити от неформални
образователни постижения в съответствие с насоките, определени от
„Процеса Болоня” и от следващите след него процеси.
5. Увеличаване броя на мобилните студенти и преподаватели – както
входящи, така и изходящи.
6. Повишаване на обема на информация и възможностите за дискусии
по отношение на приоритетите и процесите в европейското висше
образование
в
рамките
на
комуникационните
дейности,
предназначени за академичния състав.
7. Популяризиране и изпълнение на приоритетите на ЕС за европейско
гражданство, демокрация и равни възможности за всички чрез
сътрудничество с образователни, спортни, физиотерапевтични и
обществени организации в страната.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1 - Увеличаване на броя на националните и
международните проекти, на които НСА е инициатор или партньор и в
които проекти са ангажирани максимално възможен брой преподаватели и
студенти.
Проектните дейности придобиват все по-голямо значение в развитието на
висшето образование и включването на институциите в международното
образователно пространство. Предизвикателствата конкретно пред спортното
образование са дефинирани и предвидени в различни програми на Общността.
Програмите, в които НСА следва да се включи с развитие и реализация на
проекти са, “Леонардо да Винчи”, “Еразмус” и “Грюндвиг” в рамките на
интегрираната програма “Учене през целия живот”. Максимално ще бъдат
развити и използвани възможностите за участие в програмата “Младежта в

действие”. Подходящ инструмент за включване на НСА „В. Левски” в проектни
дейности е и европейската програма “Европа за гражданите”. Научният и
преподавателският капацитет на академията трябва да използва и възможностите
за финансиране от Седма рамкова програма, Фонд Научни изследвания.
Сериозно предизвикателство е развиването на административен капацитет и
опит в разработване и изпълнение на проекти, финансирани от Европейския
социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие. Средствата, с които
ще се постигне тази стратегическа цел са:
 изграждане на адекватен административен капацитет за разработване и
управление на проекти в академията;
 съставяне и поддържане на база данни, свързана с партньорствата и
подходящите контакти;
 включване на преподавателите и студентите в активно изразяване на
проектни предложения;
 повишаване равнището на знания на академичния състав в областта на
проектните дейности (включително степен на владеене на европейски
езици);
 развитие на подходящи национални и регионални мрежи на
сътрудничество във висшето образование като основа за проектни
предложения.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2 - Установяване на стабилни контакти с
европейски и международни организации и институции в областта на
спортното и кинезитерапевтичното образование и международни спортни
федерации и постигане на значими измерения на институционално
партньорство с тях.
Националната спортна академия има изградена богата база на контакти с
международни институции и организации. Редица световно известни спортисти
и обществени личности са привлечени в една или друга форма към
институционалното развитие на академията. Тези контакти и заложени
договорености следва да се систематизират, да се анализират и да се
приоритизират, за да се използва пълният потенциал от тяхното функциониране.
Академичното ръководство следва да определи основни приоритети за подбор
на постоянни партньорства, които да бъдат развивани, както и за
международните институции в образованието и спортното висше образование,
както и типично спортни (международни спортни федерации), за които ще бъде
подходящо да се търси пълно или друг вид (напр. асоциирано членство)
членство. Чрез международните си дейности Националната спортна академия
трябва да осъществява включване посредством достъпни пътища и средства в
диалога, организиран от структурите за спорт на Съвета на Европа, органите на
Европейската комисия, ЮНЕСКО, СЗО, както и структурите за развитие на
„Процеса Болоня” и съответните процеси, които ще следват след него,
Европейската асоциация на университетите и др. Поддържането на присъствие
и контакти в рамките на международни организации с отношение към спортното

и кинезитерапевтичното образование ще се осъществява като израз на
интересите на цялата институция, така и на отделни образователни области.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3 - Увеличаване на изявите на НСА в
международни научни форуми и студентски международни спортни прояви
с паралелно повишаване на ефективността на участията
Участието на НСА в международни научни семинари, конференции и други
дискусионни и информационни форуми, както и организирането на такива
прояви по инициатива на академията, е с отлични традиции и се осъществява
при добре установени контакти. Все още обаче няма ясни механизми за
приоритетно подпомагане на участието на академичния състав в международни
прояви. В редица случаи участието на преподавателите се осъществява като
индивидуална инициатива, макар и подкрепена от академията, а след
приключването на инициативата резултатът е свързан единствено с научното
развитие на участващия преподавател. Необходимо е да се концентрират
усилията за постигане на споразумение между всички научни и образователни
сектори в академията по отношение на приоритети за подпомагане на участия и
за организация на международни научни форуми и студентски спортни прояви и
трансформиране на НСА „Васил Левски” в международен научен и спортен
център. Тази дейност ще бъде съпътствана от механизми за по-голяма отчетност
по отношение на придобитите нови знания, контакти и научни перспективи в
полза на академията. Ще бъдат осъществени дейности за повишаване статута на
научнометодическото списание „Спорт и наука” и за включването му в
международната импакт фактор мрежа.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4 - Въвеждане на инструментите за развитие на
Европейското пространство за висше образование на институционална
основа – усъвършенстване на системата за кредити, институционална
рамка на квалификациите, дефиниране на нивата на умения и компетенции,
съвместни програми и признаване на кредити от неформални
образователни постижения в съответствие с насоките, определени от
„Процеса Болоня” и от следващите след него процеси.
Спортното образование е отлична сфера за прилагане на механизмите на
Европейския съюз за изграждане на единно пространство за висше образование.
Спецификата на образованието, обучителните и тренировъчни дейности в НСА
разкриват перспектива за НСА да бъде лидер в прилагането на европейските
инструменти, дефинирани в „Процеса Болоня” и общите образователни
политики на ЕС. Спортният сектор е определен като пилотен и базов сектор при
определяне на Европейската квалификационна рамка. С оглед на високата
професионална мобилност на спортистите и кинезитерапевтите е определена и
значителна роля на прозрачното дефиниране на образователните кредити, както
и на ясното представяне на институционална схема за признаване на резултати
от практически, състезателни и други свързани дейности за придобиване на

умения и квалификации. Изразено приоритетно място следва да има и
установяването на международни програми и/или програми на европейски
езици. Перспектива в това отношение има и създаването и разширяването на
практиката за издаване на двойни или съвместни дипломи. Центърът за
евроинтеграция и международно сътрудничество (ЦЕМС) следва да работи в
тясно сътрудничество с всички академични и ръководни звена в академията за
осъществяването на тази цел.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 5 - Увеличаване броя на мобилните студенти и
преподаватели – както входящи, така и изходящи.
Мобилността на студентите и преподавателите е един от основните
механизми за обмен на добри практики, повишаване на качеството на обучение,
развитие на мотивацията за постигане на по-високи образователни и
практически постижения и активно включване в процесите на Европейското
пространство за висше образование. Стратегическата цел за увеличаване на
мобилността на студенти и преподаватели е насочена не само към европейското
пространство, но и към пълноценно използване на възможностите за
договорености с региони извън европейския. Увеличаването на броя на
мобилните студенти и преподаватели ще се постигне чрез:
 увеличаване на броя на потенциалните участници в схеми за
мобилност (повишаване на степента на владеене на чужди езици,
повече и по-достъпна информация за участие в програмите за
мобилност, активно логистично съдействие на участниците);
 проучване и предприемане на всички необходими мерки за
преодоляване на бариерите пред участие в схеми за мобилност в
академията;
 фокусиране на вниманието на цялата академична общност върху
конкретните резултати от схемите за мобилност;
 поддържане на отлична статистика и организиране на периодични
срещи на участниците в схеми за мобилност за отчитане и анализиране
на влиянието на мобилността върху личностното и професионално
развитие на студентите и преподавателите.
В областта на организацията на мобилности Националната спортна
академия има добър организационен и управленски опит, който следва да се
развие в насока включване на колкото е възможно по-голям брой студенти (чрез
платен и доброволен труд) в организирането на участията, административна
подкрепа за развитие на „Еразъм” координаторите (активизиране на диалога
между академичното ръководство и експертите по отношение планирането и
изпълнението на дейности), включване във всички национални инициативи,
свързани с повишаване на мобилността и в максимално възможен брой
международни форуми, създаване на условия НСА да стане фокус на събиране,
съхранение и анализ на резултатите от спортната мобилност в системата на
цялото спортно висше образование в страната.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 6 - Повишаване обема на информация и
възможностите за дискусии по отношение на приоритетите и процесите в
европейското висше образование в рамките на комуникационните дейности,
предназначени за академичния състав.
Поддържането на непрекъснат поток актуална информация и
структуриран диалог на академията във връзка с европейските и международни
развития в областта на висшето образование като цяло и спортното висше
образование в частност е от изключително значение за активното участие на
целия академичен състав в непрекъснатото модернизиране на учебния процес. За
тази цел е необходимо да се разработят програми за комуникационни дейности,
насочени както към постоянното повишаване на равнището на международна
информираност във висшето училище, така и за разработване на информационни
материали, представящи НСА, на английски (или други езици), подпомагащи
дейностите за установяване на контакти с чуждестранни партньори. Важен
акцент в това стратегическо направление е привличането на студентите и
подобряване на възможностите за активен диалог с тях. За изпълнението на тази
цел академията следва да определи експерт(и) с конкретни функции в
съответното направление. Важно е да се развиват възможностите на новата
програма „LIFE+”, при която спортът е самостоятелна част от дял “Информация
и комуникация”.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 7 - Популяризиране и изпълнение на
приоритетите на ЕС за европейско гражданство, демокрация и равни
възможности за всички чрез сътрудничество с образователни, спортни,
физиотерапевтични и обществени организации в страната.
Националната спортна академия има добър опит в сътрудничество с
граждански и обществени организации. В приоритетите на Европейския съюз и
на международните организации, поддържащи устойчивото развитие и
стабилността в световен мащаб, твърде сериозно място заема развитието на
демократичните ценности и гражданската активност. ЦЕМС следва да развива
инициативи в сътрудничество с всички академични и организационни звена на
академията, които имат отношение към дейности, свързани с активни прояви,
събиране и анализ на информация, научна дейност, представяне на
международни форуми и участие в национални и международни работни групи
по тези проблеми. Чрез ЦЕМС следва да се организира мрежа на училища,
институции за висше образование, спортни и други обществени институции,
която да стане стабилна основа за разпространение и реализиране на идеите на
ЕС и международната политика за демокрация, активно гражданство, стабилност
и просперитет.
VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тази стратегия включва обобщеното становище на ръководството на
Националната спортна академия за насоките на развитие на международната
дейност на академията за периода 2008-2012 година. Тези насоки са основа за
разработване на годишни планове за действие, които са съгласувани с
програмата за цялостно развитие на институцията, с академичните планове на
отделните структурни звена, които представят съгласувано професионалната и
научна ангажираност на преподавателския състав, както и възможностите за
включване на студенти. Годишните планове на дейностите по международно
сътрудничество ще бъдат приемани от Академическия съвет заедно с одобряване
на финансовите средства за изпълнението им. Конкретното планиране и
изпълнение на мерки и задачи, определени от стратегическите насоки за
развитие на евроинтеграцията и международните дейности, ще бъде редовно
наблюдавано и оценявано в съответствие с Правилника за международната
дейност и евроинтеграцията на НСА “Васил Левски”.
Приета на заседание на Академичния съвет от 21.06.2008 г. С Протокол
№8.

