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Проф. Джоузеф Мифсуд е основа-
тел и първи президент на Евро-
средиземноморския университет 
(ЕМУНИ) със седалище в Порто-

рож, Словения. Започва своята преподава-
телска кариера в университета, който е за-
вършил - Университета на Малта, където е 
бил ръководител на катедра по начална пе-
дагогика и ръководител на Европейския от-
дел. Участвал е и е ръководил много проекти 
по линия на Европейската комисия, където 
е бил също консултант и външен оценител 
на образователни програми и проекти. Ди-
пломатическата му кариера включва пос-
та началник на кабинета на министъра на 
външните работи на Малта, представител 

на страната си в Евро-средиземноморския 
съвет, както и в съответните органи по Бо-
лонския процес. Доктор по философия на 
Университета в Белфаст, Великобритания. 
Владее  английски, френски и италиански 
език, а майчиният му език е малтийски.     

Въпрос: Какво представлява 
ЕМУНИ?

Отговор: ЕМУНИ е университет за универ-
ситетите от Средиземноморието, създаден 
като резултат от срещата на високо равнище 
в Париж през 2008 г., когато се създава „Съ-
юзът за Средиземноморието“ (СзС - Union 
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for the Mediterranean ). ЕМУНИ е институ-
ция в сферата на висшето образование, ре-
гистрирана като юридическо лице в Слове-
ния, тъй като правителството на Република 
Словения по време на словенското председа-
телство на Съвета на ЕС поема инициатива-
та да създаде университет, който да обхваща 
двата края на Средиземноморието. Целта на 
този университет е да поощрява интеркул-
турния диалог, фокусиран  върху магистър-
ски и докторантски програми, посветени 
на споделени проблемни области като на-
пример алтернативни източници на енер-
гия, борбата със замърсяването на околната 
среда в Средиземноморието, инициативи за 
развитие на бизнеса в Средиземноморския 
басейн, защита на гражданите, урбанистика 
и инициативи за развитието на сухопътни-
те и морските магистрали, висшето образо-
вание и научно-изследователската дейност. 
За първите две години на съществуването си 
той се превърна в хъб и академичен „тинк-
танк“ към Европейския парламент, СзС, 
Алианса на цивилизациите към ООН, към 
отделни страни или регионални власти като 
Арабската лига, Израел и др. 

Въпрос: Колко университета чле-
нуват в ЕМУНИ?

Отговор: В момента ЕМУНИ има над 200 
институционални члена и повечето от тях 
присъстваха на Общото събрание, което 
се проведе в Анкара през декември 2010 г. 
Следващото Общо събрание ще се проведе 
през ноември 2011 г. в Университета на Ли-
сабон като в него ще участват и български 
университети. 

Въпрос: Какво осигурява член-
ството в ЕМУНИ на съответните 
университети?

Отговор: Университетите от ЕМУНИ предла-
гат общи курсове и възможности да сътруд-
ничество Север-Юг и ЕС-не-ЕС в областите, 
посочени по-горе. Ключът към ЕМУНИ е фа-
ктът, че неговият преподавателски корпус е 
съставен от личности, идващи от различни 
университети, което се отнася и за студенти-
те, набрани от различни страни.

Въпрос: Какво означава членство-
то в ЕМУНИ за студентите от чле-
нуващите университети?

Отговор: Студентите от всички страни от 
СзС се събират на едно място с цел да поло-
жат академичен труд върху реални пробле-
ми и без никакви политически бариери. 

Въпрос: Каква е целта на Вашето 
посещение в България и какви са 
впечатленията Ви от българските 
университети?

Отговор: Целта на посещението ми беше да 
свържа СУ „Св. Климент Охридски“, кой-
то е съучредител на ЕМУНИ и контактни-
те точки на ЕМУНИ – Центърът за върхови 
постижения „Диалог Европа“ към СУ, кой-
то организира много качествена публич-
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на дискусия и други НПО и университети, 
заинтересувани от включване в мрежата на 
ЕМУНИ. Срещнах се също с министъра на 
образованието, младежта и науката проф. 
Сергей Игнатов, с който, трябва да призная, 
се оказах в пълно съгласие относно главните 
проблеми около образователната реформа в 
България. Българските университети се раз-
глеждат в Европа като бастиони на Знание-
то и те могат наистина да се трансформират 
във Фарове на знанието за Балканския реги-
он и във връзка с Евро-средиземноморските 
области.

Въпрос: Какви следва да бъдат об-
разователните приоритети във 
време на криза?

Отговор: Страните следва да дават приори-
тет на онези разходи в сферата на образова-
нието, които имат най-голяма очаквана въз-
вращаемост и да защитават най-уязвимите 
и непривилегировани части от население-

то. Там, където са необходими съкращения 
в разходите за образование, правителствата 
следва да преценят кои видове разходи за 
образование са най-критични за запазване-
то на здравето на образователната система. 
Приоритет също следва да бъдат и програ-
мите за защита на най-непривилегирова-
ните студенти, тъй като поради по-малкото 
средства, с които те разполагат ги правят 
най-податливи да напуснат училище и най-
трудни да бъдат убедени да се върнат на 
един по-късен етап. От подкрепа ще се нуж-
даят и онези студенти, които завършват сво-
ето обучение и нямат надежда да намерят 
работа след завършването си  - на тях трябва 
да им се помогне или с обучение в допълни-
телни умения или с ориентация в свития и 
неприветлив трудов пазар.  
Въпреки рисковете, които създава за образо-
вателния процес, кризата може да даде ня-
кои възможности за подобряване на образо-
вателната система в дългосрочен план. 

Адекватните ресурси са съществени за осъ-
ществяването на образователните цели, но 
ефективността на ползването на тези ресур-
си е от огромно значение в условията на ико-
номически спад. По-сериозните фискални 
ограничения на всички равнища в системата 
създава мотивировка, а така също и възмож-
ност за по-голяма политическа подкрепа за 
надзор над процеса на бюджетни разходи 
и начинът на използването на налични-
те ресурси като така се намали изтичането 
на средства от системата. Прилагайки ре-
форми, които повишават ефективността на 
системата отделните страни и техните уни-
верситети могат да компенсират донякъде 
ефекта от намалените финансови ресурси.
Обещанията за инициативи включва също и 
мерки за повишаване на качеството на пре-
подавателския състав и увеличаване на от-
четността на училищата и университетите 
за равнището на преподаването.  В услови-
ята на слаб пазар на труда, може да се ока-
же, че е по-лесно да се привлекат по-добри 
кандидати като преподаватели, а освен това 
и да се принудят практикуващите препода-
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ватели  да подобрят своите умения. Може да 
се окаже, че преподаватели биха избрали да 
приемат реформи, които да определят тях-
ната кариера и заплащане частично по пока-
затели като качество на преподаването, а не 
само на базата на стажа и дипломите, които 
са в най-добрия случай слабо свързани с по-
стиженията на студентите. Могат да се създа-
дат такива обучителни програми, които да 
позволят на работещите да се насочват към 
тях при необходимост за получаване на не-
обходимата в момента нова квалификация 
или да се върнат в учебните заведения за по-
дълго обучение. Същевременно училищата 
и университетите могат да получават допъл-
нителен бюджет в случай, че се съгласят да 
прокарат съгласувани и одитирани планове 
за оптимизиране на учебните заведения или 
пък да се включат в система за осигуряване 
на качество – все реформи, които биха про-
карани доста по-трудно в условия, когато 
училищата и университетите са по-малко 
зависими от държавните субсидии.
И, накрая, подкрепата за създаване и прокар-

ване на политики в образованието е от кри-
тическа важност във време на криза. Дори и 
в по-добри времена е трудно да се форму-
лират ефективни политики и програми, до-
някъде и поради липсата на информация за 
това, кое реално ще проработи и кое – не, а 
така също и защо. Във време на криза, налич-
ната информация трябва да бъде солидна, 
но същевременно и навременна и предоста-
вяна навреме както на политиците и упра-
вляващите, така и на всички заинтересовани 
страни. Със сигурност ще съществува хете-
рогенност във въздействието на икономиче-
ската криза върху образователната система, 
така че идентифицирането на същността и 
обхвата на кризата ще бъде от значение при 
формулирането на адекватния отговор за 
съответната секторна политика. Осигурява-
нето на ефективното разпространение на 
знанията и опита на тези програми може да 
съкрати конструирането на добри политики 
и програми, което би подпомогнало за на-
маляването на  негативното въздействие на 
кризата в образователната сфера по отноше-
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ние на семействата, учителите, училищата и 
университетите. 

Въпрос: За ролята на програма 
Еразъм. Какво дава тя на студен-
тите? 

Отговор:  Студентите получават възмож-
ността да учат в университет от страна на ЕС 
или на ЕФТА, в някои източноевропейски 
страни-партньори и в Турция. Има и специ-
ални споразумения за обмен с определени 
университети от Швейцария.
Като участник в програмата студентите се 
възползват от целенасочената интеграция в 
партньорския университет. В допълнение, 
Вие не сте обвързани с разпоредбите, отна-
сящи се до нормалните студенти в повечето 
университети и ще бъдете относително сво-
бодни в избора на курсовете, които ще слу-
шате. Освободени сте и от съответните сту-
дентски такси в партньорския университет.
Европейската комисия очаква, че Ваши-
те академични постижения в университе-
та-партньор ще бъдат признати. Във всеки 
случай, необходима предпоставка е пред-
варителното консултиране с изпитващите 
комисии и конкретните професори по да-
дената дисциплина. Още повече, че преди 
да заминете трябва да бъде сключено т.нар. 
„Споразумение за обучение“. 
Студентите получават съответния грант по 
„Еразъм“, с който да компенсират частично 
допълнителните си разходи по престоя си 
в чужбина. Съществува и възможността за 
кандидатстване за т.нар. Интензивни езико-
ви курсове по „Еразъм“, отнасящи се за по-
рядко говорими езици в ЕС. Освен всичко 
посочено, интернационализацията на обра-
зованието в родината и навън е задължител-
но условие и тя дава на студентите ролята 
на глобални обучаеми в една нова среда, в 
която компетенциите надхвърлят тези, дос-
тъпни в собствената страна.

Въпрос: Какво може да се напра-
ви, за да се насърчи студентската 

мобилност?

Отговор:  Най-добрият начин да се насърчи 
студентската мобилност е да се даде личен 
пример…тоест да се насърчи преподавател-
ската мобилност. Кота цяло, опитът с ори-
ентираната навътре и ориентираната навън 
мобилност предполага, че трябва да се гор-
деем с уважението, с което се отнасяме към 
нашите студенти и грижите, които полагаме 
за техния напредък и благополучие. Освен 
това, отдавайки дължимото на собствения си 
подход, можем да се насочим и към усилия, 
за да го подобрим. Ако това да погледнем на 
собствената си институция в различна свет-
лина може да се счита за позитивно явление, 
същото се отнася и до това да посетим собст-
вените си студенти, докато те са навън на 
обмен и да ги видим как се справят с новата 
среда. 
Но най-важното, приемането на визити по 
студентска и преподавателска мобилност 
и осъществяването на лични такива навън 
може да доведе до други форми на сътруд-
ничество. От личния ми опит, който считам 
за представителен, мога да посоча сътруд-
ничеството в преподаването, планирането 
на конференции, подаването на проектни 
предложения, докладите за конференции, 
публикациите и учебните материали, има-
щи международни измерения. Забелязал 
съм и други облаги – например засилено 
включване на студентите в изследователски 
задачи, покани за лекции на семинари, раз-
витие на възможности за студентски стажо-
ве, практики, докторантури и наемане на 
работа. 

Въпрос: Какво е бъдещето на уни-
верситетите?  Какви промени 
трябва да се направят в универси-
тетите, за да се посрещнат предиз-
викателствата на модерния свят?

Отговор:  Днешният университет трябва да 
бъде отдаден на откритията, развитието, ко-
муникацията и прилагането на знанията в 
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широк спектър академични и професионал-
ни направления. Неговата мисия да осигуря-
ва най-качествените бакалавърски и магис-
търски програми е неотделима от мисията 
му за развитие на нови разбирателства чрез 
изследвания и творчество. Той трябва да 
подготви студентите, за да са те в състояние 
да поемат роли в ръководството, отговор-
ността и службата на обществото. Днешни-
ят университет поема под свое историческо 
попечителство  съхраняването на свободата 
на проучванията и интелектуалната среда, 
възпитаваща човешкия разум и дух. Той по-
среща и се опитва да обслужва личности от 
всякакви расови, етнически и географски 
групи, едновременно мъже и жени, обръ-
щайки се към нуждите на едно нарастващо 
в своето многообразие население и на една 
глобална икономика. През ХХІ век, отделни-
ят университет се опитва да извоюва значи-
мото си място сред публичните и частните 
университети, уважавайки собствената си 
история и традиции.   

Въпрос: Каква е Вашата визия за 
ценностите на днешния универси-
тет?

Отговор: Хората са най-важната ценност на 
днешния университет. Университетът тряб-
ва да се бори да съхрани една среда, която 
насърчава всички негови служители, всички 
преподаватели, но и всичките негови сту-
денти да постигат личните си, академични и 
професионални цели и въжделения в проце-
са на работата им за осъществяването на ми-
сията на университета. В тази среда именно 
ще се съблюдават индивидуалността и при-
носа на всяка личност. Днешният универси-
тет припознава факта, че всички хора имат 
правото на работа, включително и правото 
да бъдат третирани с уважение и достойн-
ство, правото да бъдат признавани и възна-
граждавани почтено за постиженията им, 
както и правото да работят в среда, свободна 
от дискриминация и насилие.

Въпрос:  Какво мислите за рефор-
мата на висшето образование в Бъл-
гария?

Отговор: Реформата на висшето образование 
не е лесна задача. Много страни в разгара на 
проточилата се финансова криза се опитват 
да дадат нов старт на своите икономики чрез 
инвестиране в образование и научни изслед-
вания. Мотото на една скорошна конферен-
ция, организирана от OECD по проблема за 
мениджмънта на висшето образование беше 
„вършейки повече с по-малко средства“ Това 
се очаква не само от и за правителствата, но 
и от обществото като цяло, живеещо в теж-
ките условия днес. Реформата на висшето 
образование в България е трудна поради 
наличното разположението на силите на те-
рен, но тя е от критична значение. Инвести-
рането във висшето образование е ключът 
към увеличаването на конкурентноспособ-
ността на България и към осигуряването на 
златния стандарт от работната сила в света. 
В днешния свят студентите се съревновават с 
Китай, Индия и останалия свят в глобалната 
икономика за да намерят работа и ние тряб-
ва да дадем на нашите деца всяко възможно 
оръжие, за да имат възможността да успеят.   
А и, в допълнение, правителствата следва да 
контролират растящите спираловидно цени 
на образованието. Когато България инвести-
ра в образование, когато подпомага учили-
щата, университетите,  учителите и студен-
тите, тя трябва да се подсигури, че тя държи 
тези институции отговорни за техните бю-
джети, за съкращаването на безсмислените 
им разходи и също те да се фокусират  върху 
подготовката на техните студенти по най-
ефективния откъм цената начин. България 
се нуждае от това да използва всяко средство 
от арсенала на ХХІ век – от предлагането на 
нови курсове до дистанционното и онлайн 
обучение. Синергията на образователните 
продукти, реформирането на структурите 
на университетския мениджмънт и предла-
гането на онова, което аз наричам „образо-
вание на този точно момент“ са от критично 
значение като добавка към традиционното 
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архаично предлагане на „образование за 
всеки точно момент“. 

Въпрос: Как това отговаря на евро-
пейската политика и цели?

Отговор: Текущите цели и политики на ЕС 
са центрирани в момента около интернаци-
онализацията на образованието. Интерна-
ционализацията не е единствено процедура, 
свързана с изпращането на студенти отвъд 
граница, но и привличането на чуждестран-
ни студенти и студенти от страните на ЕС 
в България. Използването на английски и 
френски език като език на обучението може 
да бъде привлекателен фактор за междуна-
родни студенти да дойдат в България, да се 
потопят в Балканската среда и да установят 
междукултурните взаимоотношения,  с ко-
ито тази страна е така известна навън. Аз 
съм много заинтересован от програмата за 
реформи на министър Сергай Игнатов – тя 
е широкообхватна, конкретна и прагматич-
на. Тя е в съзвучие с европейските полити-
ки и държи сметка за висшето образование 
– т.е. за студентите и всички, онези, които се 
обучават през целия живот. Освен това тя е 
твърде много в съзвучие с Болонския процес 
и цели да тласне висшето образование и из-
следователската дейност в една страна – нов 
член на ЕС точно към конкурентната зона на 
ЕС. Така например в начина на финансира-
не на университетите може да се приложи 
важен механизъм за постигането на целите 
на правителството и сегашните мерки със 
сигурност са подобрение на използвания до-
сега метод, тъй като е стъпка напред към фи-
нансиране на базата на резултатите, което 
може да се превърне в мощен инструмент за 
промяна на поведение и осигуряване на сти-
мули за университетите да действат в тази 
насока.  
Това, от което има нужда в момента е еле-
мент на конкуренция при финансирането 
– който вероятно ще се засилва с укрепва-
нето на пазарните механизми като в същото 
време се насърчат и подпомогнат по-слабите 
университети да укрепнат вътрешно или да 

се реорганизират. Университетите същест-
вуват, за да бъдат гаранти на знанието и те 
трябва да са в съзвучие с очакванията на сту-
дентите, те не съществуват, за да обслужват 
други заинтересовани среди и групировки. 
Една съвременна, основана на знанието ико-
номика се нуждае от адекватно предлагане 
на квалифицирани хора. Този извод е ре-
зултат и се подкрепя от съществено коли-
чество сравнителен анализ на наличните 
данни, направен в съответните среди на ЕС, 
според който е стратегия с висок риск да се 
възприеме курс на съкращаване на броя на 
студентите. Броят на студентите трябва да се 
увеличава и има достатъчно основание да се 
вярва, че търсенето на студенти ще расте, въ-
преки демографския спад, който България 
ще изпита през следващите едно-две десе-
тилетия. Как това да бъде направено или ще 
се случи зависи от създаването на една по-
фокусирана формула на финансирането на 
висшето образование, оформена и свързана 
с реалния свят и оценявана според нуждите 
на конкретния момент. 

Въпрос: Какъв е успешният днешен 
модел за мениджмънт на универ-
ситетите и съществува ли нужда от 
нова система на акредитация?

Отговор: Ще отговоря на този въпрос с дру-
га серия от въпроси „Какво разбираме под 
успешен университет днес? Как може да се 
измери въпросният успех? Доколко нашият 
критерий е в съответствие със съхраняването 
и задълбочаването на разнообразието в по-
добна мисия? Как бихме избегнали запада-
нето на един университет и евентуално да го 
изведем от евентуален провал, ако е вече на-
стъпил? И още – какви са най-подходящите 
форми на мениджмънт на университетите, 
които да осигурят подобен успех?“ 
Според  Асоциацията на европейските уни-
верситети добрият мениджмънт на уни-
верситетите трябва да се реализира вътре в 
университетския контекст, за да може да до-
веде до успеха на дадения университет. Тя 
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набляга върху холистичните характеристи-
ки на университетския мениджмънт, върху 
нуждата той да бъде ориентиран навън и да 
бъде предприемачески като стил на менидж-
мънт, като изключително важно е навлиза-
нето на обществено-частните партньорства, 
както и съобразяването с онези най-важни 
за студентите проблеми – консолидирането 
на социалното измерение, за което знам, че 
е включено в образователната програма на 
министър Игнатов. Това трябва да се съчетае 
с важната задача за запазването на силните 
академично-административни партньор-
ства и с продължаващия диалог между цен-
търа и академичните департаменти, както и 
със съхраняването на  самонаправляващата 
се институционална автономия, която се ос-
новава на реалната демократичност, а не на 
наследени от миналото права. 
Стратегия от този род задължително следва 
да черпи опит от наличните научни пости-
жения в областта на мениджмънта в част-
ния сектор, а така също и от този във висше-
то образование. Самооценката и външната 
оценка трябва да са в центъра на всеки ме-
ханизъм на финансиране, каквато следва да 
бъде и ролята на университета като между-
народен фар на дадената страна, регион или 
града. Също бих предложил да се отнася и 
до засилването на ролята на студентите във 
висшето образование. Студентите, особено 
тези обучаващи се през целия живот, са гото-
ви да се включат по-активно в мениджмън-
та на висшето образование и, следователно, 
трябва да бъдат по-ефективно привлечени 
като активни партньори. 
Акредитацията се дефинира като акт, с кой-
то се дава кредит или признание на обра-
зователни институции, които изпълняват 
съответните стандарти за качество на обра-
зованието. Държавата  има задължението да 
осигури това в съзвучие със своите стратеги-
чески цели. Елементът „на точния момент“, 
следва да предхожда, във време на криза, 
елементът „за всеки случай“.  Следователно, 
министерството е длъжно да подсигури из-
ползването на най-точния метод за акреди-
тация, което в българския случай ще означа-

ва, че от най-голяма важност е използването 
на външни международни агенции. Като 
страна нов член на ЕС и активна страна в 
региона, България се нуждае нейните стан-
дарти да бъдат регистрирани глобално, а не 
само национално. Реформа на съответната 
агенция, която да включи международни 
оценители, според мен, определено ще заси-
ли образователните стандарти в българското 
висше образование и такъв ход ще има силна 
международна подкрепа. Предизвикващите 
болки в стомаха упражнения на вътрешни 
„експерти“ нито ще доведе международ-
ни студенти в България, нито България ще 
може да постигне повече, ако не поеме по 
този път. Министерството следва да хвърли 
мост и да насърчи директните международ-
ни инвеститори, както и местния бизнес, 
включително дребния и средния бизнес, тъй 
като той е реална заинтересована страна в 
сферата на образованието през целия живот. 
Следователно тяхното място в мениджмънта 
на университетите, в университетската акре-
дитация и оценката на университетите тряб-
ва да бъде гарантирано.

Джоузеф Мифсуд - Президент на ЕМУНИ 

Среща с доц. Юлия Стефанова - изпълнителен 
директор на Комисия “Фулбрайт” в България 

и ръководството на Българската асоциация по 
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