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ВРЕМЕ ЗА ПРОМЯНА 

ИВАНКА СТАНЕВА 

ИЗК „МАРИЦА” – ПЛОВДИВ 

ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ 

 
Какво са студентите за учебните заведения? 
Клиенти! Какво правим за да удовлетворим 
клиентите?  Подготвяме ги за пазара на труда. 
Как? Като преподаваме чуждия опит, 
следователно студентите са „неактивни лица”. 
 
Какви са техните родители? Предприемачи, 
защото поемат риск като купуват (заплащат 
семестриалните такси) при определени цени и 
продават (на пазара на труда) на неопределени 
цени. Защо го правят? За да използват 
възможностите за по-добро бъдеще на техните 
деца. 
 
Какво искат работодателите? Да осигурят и 
поддържат благоприятна бизнес среда, като 
наемат висококвалифицирани служители. 
 
Какво искат абсолвентите? Да работят в 
престижна компания или да създадат 
собствена фирма. За да постигнат това са 
необходими три неща: 
 предприемаческа идея; 
 предприемаческа личност; 
 инвестиции. 
 
Кой ще успее? Всеки, който от „неактивна 
личност” се превърве в предприемач. 
 
Нека да помислим за клиентите. Те купуват по 
две причини от нужда или желание. В първият 
случай имат амбициите да постигнат 
определени цели, във вторият да принадлежат 
към определено общество. И в двата случая 
има инвестиция и насреща диплома. Еднакъв 
продукт, но с различна стойност 
(конкуренция). 
В България има много висши учебни 
заведения. Една част от тях имат репутация и 
желаещите да учат там са повече. Другите 
университети привличат със студентски 
стажове в чужбина, работа по проекти, 
индивидуални занимания, сключват договори 
с работодатели за осигуряване на степендии. 
Казано с езика на търговците правят оферти. 
Сега да помислим за „силата на купувача”.  

Студентите които имат потенциал за развитие, 
не се плашат от предизвикателствата, поемат 
разумни рискове, трайно постигат резултати, 
които са измерими. Те са амбициозни и си 
поставят високи цели да се развиват, да бъдат 
оценявани, а успехите им признати. 
Психолозите ги наричат „ключови таланти”. 
За такива студенти трябва да се борят висшите 
учебни заведения. Да ги включват в 
разработването на учебните планове, да 
изнасят лекции по проблемите на сектора в 
който се обучават, да учредяват клубове по 
интереси, да провеждат срещи и дискусии, да 
им помагаме когато имат нужда и да 
оценяваме личният им принос в крайните 
резултати. Как? Като ги разграничим от 
останалите клиенти и инвестираме в 
разгръщането и развитието на потенциала им. 
 
Тези личности създават новите ценности и 
носят новия имидж на България.  
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What are students for educational institutions? 
Clients/ customers! What do we do to satisfy our 
customers? We prepare them for the labor market. 
How? By teaching foreign experience, therefore 
students are ,,inactive persons’’.  
 
What are they parents? Entrepeneurs, because 
they take a risk buying (paying tuition fees) at 
fixed rates and sell (on the labor market) at 
undetermined rates. Why do they do that? To use 
some opportunities of a better future for their 
children. 
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What do employers want? To provide and 
maintain favorable business environment by 
hiring highly qualified staff. 
 
What do graduates want? To work in a prestige 
company, or to set up/ to create own company. 
Three things are required for achieving this:  
• an entrepreneurial idea; 
• an entrepreneurial personality; 
• investments. 
Who will succeed? Anyone who become an 
entrepreneur from "an inactive person". 
 
Let's think about customers. They buy because of 
two reasons - necessity or request. In first case, 
they have ambitions to achieve certain goals, in 
the second - to belong to a certain society. In both 
cases there is an investment and accordingly a 
diploma. The same product but with different 
value (rivalry). 
There are many universities in Bulgaria. Part of 
them have a reputation and there are more people 
willing to study there. Other universities attract 
with student internships abroad, project work, 

individual activities, they contract with employers 
for providing bursaries. Said in the traders 
language, they make offers. 
Now let's think about "buyers’ power". Students 
who have a adevelopment potential are not afraid 
of challenges, they take reasonable risks, achieve 
sustainable results which are measurable. They 
are ambitious and set high goals to evolve, to be 
evaluated and their successes are acknowledged. 
Psychologists call them ,,key talents’’. 
Universities have to fight for such students. To 
include them in curricula development, to read 
lectures on problems in the sector in which they 
are studying, to establish clubs of interests, to 
hold meetings and discussions, to help them when 
they need and evaluate their own contribution in 
final results. How? Distinguishing them from 
other customers and investing in deployment and 
development of their potential. 
 
These persons create the new values and bring 
the new image of Bulgaria. 
 


