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С Т Р А Т Е Г И Я  З А  Р А З В И Т И Е  

 

 

 
Стратегията за развитие на Мюсюлманския духовен университет - София се 

разглежда в съответствие със Закона за висшето образование (ЗВО). 

 

Стратегията за развитие на висшето училище цели да дефинира посоката на 

развитие на Мюсюлманския духовен университет - София като даде конкретни насоки за 

работа на управленския, академичния и административния състав, включен в 

разработването и провеждането на съвременно обучение, както и в оценяването и 

осигуряването на неговото качество. 

 

Стратегията за развитие допълнително цели да поощрява ангажирането 

преподавателите с дейности, свързани с повишаване на качеството на обучение, като 

разкрива, подкрепя и прави публично достояние всички възможности за повишаване на 

качеството на преподаване и учене, и в същото време осигурява признаване на техния 

труд и принос за развитието на образователната политика и практика на висшето 

училище. 

 

Стратегията за развитие предлага преди всичко насоки за действие, основани на 

потребностите и изискванията на студентите и качеството на тяхното обучение (учене). 

 

Осъществяването на стратегията за развитие ще повиши престижа на 

Мюсюлманския духовен университет - София като институция, която предлага 

висококачествени образователни услуги в унисон със съвременното развитие на теорията 

на обучението и на образователните технологии, като прилага научно обоснован подход и 

добри практики, на резултати от изследвания и доказани постижения в национален, 

регионален и европейски мащаб. 

 

Стратегията за развитие на Мюсюлманския духовен университет - София се 

разработва като интегрална част от общата образователна мисия и стратегия на висшето 

училище. Разработването на тази стратегията е подчинено на общоприети европейски и 

национални принципи и идеи в сферата на обучението и образованието. В съдържателен 

план приоритетни за разработваната стратегията за развитие са потребностите на висшето 

училище, на неговия академичен състав и студентите, докторантите и специализантите. 

 

Мисията на Мюсюлманския духовен университет - София определя основните 

цели на стратегията, посоката на развитие, направлението на основните усилия, и 

посланието, което Мюсюлманския духовен университет - София отправя към бъдещите 

си студенти и обществото. 

 

На основата на досегашните постижения и традиции на Висшия ислямски 

институт - София, чийто наследник се явява Мюсюлманския духовен университет - 

София, на активното международно сътрудничество, тясното партньорство с държавните 

институции и институциите на мюсюлманското вероизповедание в Република България, 

интензивната научно-изследователска и художествено-творческа дейност, Мюсюлманския 

духовен университет - София: 

 Участва в световните образователни, научно-изследователски и 

художествено-творчески процеси като международно призната образователна и 
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изследователска институция и служи на националните, регионалните и на местните 

обществени интереси; 

 Подготвя за задоволяване на обществените потребности, и в частност на 

потребностите на мюсюлманската общност в Република България, и за нуждите на 

собственото си развитие, пазарно ориентирани и силно обществено ангажирани 

висококвалифицирани специалисти с висше образование, които са в състояние да 

генерират прогрес в развитието на своята професионална област и съобразно 

образователно-квалификационната си степен да се адаптират гъвкаво към социалния и 

културния живот в България, в Европейския съюз и в различни страни по света; 

 Работи системно върху създаването, усъвършенстването и утвърждаването 

на научно-преподавателски кадри, като системно и последователно развива собствена 

школа в областта на религията и теологията; 

 Осигурява международен характер на висшето образование като средство за 

постигане и поддържане на високо качество;  

 Осигурява разширяване, трансфер и приложение на знания и умения в полза 

на всички обществени слоеве и прослойки; 

 Осигурява в единство образователна и научно-изследователска дейност, 

като предоставя иновативно и гъвкаво обучение на най-високо академично равнище и 

подходяща академична среда за реализация на студенти, докторанти и специализанти от 

всички възрасти и произход;  

 Съобразява се с индивидуалните възможности и желания на своите 

студенти, докторанти и специализанти и ги подготвя за професионална реализация в 

пазарната среда на променящия се свят; 

 Развива личностните качества на студентите, докторантите и 

специализантите с оглед достигане до максимума на техния интелектуален потенциал; 

 Насърчава студентската инициативност, създаване на навици за 

самостоятелно учене, придобиване на ключови компетентности, и общоприложими 

знания и умения; 

 Подпомага своя академичния състав за международно признаване на 

постижения в образователната и научно-изследователската дейност; 

 Поддържа и усъвършенства материално-техническата си база като условие 

за съвременно, качествено и ефективно образование и научни изследвания, за достигане 

на високо качество на живота и пълноценен отдих; 

 Работи като национален образователен, научен и културен център, който 

развива иновационно мислене и практика. 

 

Мисия 

Мисията на Мюсюлманския духовен университет - София е да бъде отворена, 

гъвкава, предприемчива и обществено отговорна духовна образователна институция, 

която непрекъснато разширява достъпа до обучение за всеки нуждаещ се от знания и 

умения, персонализира учебния процес, така че той да отговаря на потребностите и 

очакванията на всеки обучаем, работи за обогатяване на опита и за разширяване на 

компетентността на преподавателите, повишава непрекъснато качеството на 

обучение, за да подготвя успешно специалисти с висше образование в областта на 

хуманитарните науки и качества за адекватна реализация, творческа дейност и 
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развитие в динамична и непрекъснато променяща и глобализираща се среда, с което 

осигурява ефективно тяхната социална и трудова реализация. 

 

Визия  

Визията на Мюсюлманския духовен университет - София е да се превърне в 

предпочитан национален, регионален и европейски образователен, научен и културен 

център с общонационално значение, който осигурява базисна подготовка, специализация 

и квалификация в областта на исляма като принципи и традиции, и провежда обучение 

за придобиване на образователно-квалификационните степени “бакалавър” и 

“магистър”, и на образователната и научна степен “доктор”; осигурява 

продължаващо обучение през целия живот; провежда научна, иновационна, 

консултантска, експертна, мениджърска и културна дейност. 

 

Силни страни 

Силните страни на Мюсюлманския духовен университет - София се определят от 

това: 

 Да бъде отворена институция, която е способна да поддържа диалога и 

конкурентноспособно интердисциплинарно обучение, научно-изследователска и 

художествено-творческа дейност в една много специфична сфера на дейности. 

 Да бъде гъвкава, предприемчива и обществено отговорна институция 

осигуряваща високо качество на обучение, научно-изследователска и художествено-

творческа дейност. 

 Да използва присъщите на Висшия ислямски институт - София управленски 

опит, традиции, компетенции и опит в областта на хуманитарните науки (религия и 

теология). 

 Да използва максимално съществуващия пазарен дял на обучението в 

областта на хуманитарните науки (религия и теология, ислям) не само на национално, но 

и на регионално и европейско равнище. 

 

Слаби страни 

Слабите страни на Мюсюлманския духовен университет - София се определят от: 

 Голямата учебна натовареност на академичния състав; 

 Неблагоприятната структура на академичния състав поради нарушена 

кадрова приемственост - наличието на млади и все още неопитни преподаватели и 

преподаватели на пенсионна възраст; 

 Завареното (фактическото) кадрово положение на висшето религиозно 

образование по ислям се характеризира с отсъствие (по обективни причини) на 

минимално необходимия брой академичен състав на основен трудов договор и отсъствие 

на достатъчно хабилитирани кадри; 

 Недостатъчно мотивиран и инициативен академичен състав в съчетание с 

недостатъчна квалификация. Въпреки допълнителните разпоредби на ЗВО, които 

директно привилегироват религиозните висши учебни заведения (§ 3 от ПЗР на ЗВО) 

академичният състав трябва да се стреми по-бързо да покрие изискванията на правната 

норма, отнасящи се до останалите (светските) факултети и научни звена, за да може да се 

чувства в научната среда като равностоен и равнопоставен член на академичната общност 

на Република България. 
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 Недостатъчна разгласа на възможностите, които предоставя висшето 

училище - отсъствие на адекватното рекламиране и разгласата на учебните специалности. 

 Недостатъчен брой образователни програми, които се преподават на чужди 

езици. 

 Тромави административни процедури при осъвременяване на материалната 

база. Все още недостатъчната материална база за възстановяване и отдих на академичния 

състав, студентите, докторантите и специализантите. 

 

Академичното ръководство на Мюсюлманския духовен университет - София 

декларира пред учредителя, обществото, студентите и работодателите, че негова 

постоянна грижа и цел е и ще бъде винаги постигането и поддържането на най-високо 

качество в подготовката на студентите, докторантите и специализантите,съобразени с: 

 Динамичното изменение в изискванията на световната, европейската и 

националната наука, култура и изкуство; 

 Предизвикателствата, които стоят пред обществената практика на 

европейско, регионално и национално равнище; 

 Изискванията и очакванията на пазара на образователни и изследователски 

услуги; 

 Индивидуалните потребности, способности и интереси на обучаваните. 

 

Ръководството на Мюсюлманския духовен университет - София се задължава да 

въведе, поддържа и непрекъснато да усъвършенства система за управление на качеството 

на обучение, на академичния и непреподавателския състав, съгласно изискванията на 

Закона за висше образование, Закона за развитие на академичния състав в Република 

България (ЗРАСРБ), на Националната агенция за оценяване и акредитация и 

международните стандарти по управление на качеството от серията ISO 9001:2008. 

 

Целите на Мюсюлманския духовен университет - София по отношение на 

качеството се определят в рамките на ежегоден преглед от страна на ръководството като 

конкретно измерими и оценими постижения и резултати. 

 

Основни принципи 

Независимост 

Мюсюлманския духовен университет - София осъществява дейността си изцяло в 

духа на ислямското вероучение и традиции. Висшето училище уважава свободата на 

религията, убежденията и изразяването, както и обективното, аналитичното и 

безкористното обучение и се стреми да осигури подходяща академична атмосфера, в 

която членовете на академичната общност могат да възприемат критично получените 

знания и да предлагат нови идеи. То осъществява дейността си според държавните 

изисквания в областта на висшето образование. 

 

Академична свобода 

Мюсюлманския духовен университет - София осъществява дейността си изцяло 

върху принципа на академичната автономия в съответствие с Конституцията и законите 

на Република България. 
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Обучение през целия живот 

Възпитаниците на Висшия ислямски институт-София, оценяват обучението си, 

социалните и индивидуалните ползи, които то дава. Мюсюлманския духовен университет 

- София, което се явява правоприемник на Висшия ислямски институт-София, се стреми 

да предоставя възможност за обучение в степените “бакалавър” и “магистър” и 

„доктор”за всички възрасти. 

 

Адаптивност 

Мюсюлманския духовен университет - София настройва учебното съдържание 

според нуждите на потребителя и неговия профил, така че да се постигне максималната 

възможна персонализация. Така се постига оптимизиране на учебния процес. Като 

водещи параметри, в този случай, се използват: предварителните познания на обучаемия, 

начина му на учене, целите, опита и др. 

 

Обхват 

Мюсюлманския духовен университет - София съществува като 

мултифункционална и разнородна общност и решително се отнася към всички с честност, 

достойнство и респект. 

Възможностите, които предоставя, са отворени за всички преподаватели, студенти, 

докторанти и специализанти, като им предлага спокойна, насърчителна и доброжелателна 

академична среда. 

 

Отзивчивост 

Мюсюлманския духовен университет - София се стреми да отговаря на нуждите и 

изискванията на студентите и обществото, на което отговорно служи. 

 

Отвореност и прозрачност 

Мюсюлманския духовен университет - София отговаря на най-високите стандарти 

на управление и осъществява дейността си почтено, честно и прозрачно. 

 

Качество 

Мюсюлманския духовен университет - София постига високо качество на 

обучението и научните изследвания в съгласие с духа на ислямското вероучение и 

традиции, и обществената практика, чрез целесъобразно използване на университетските 

ресурси, привличане в условията на пазар и конкуренция на нови средства за развитие и 

активна защита на университетските интереси пред обществото. 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ 

 

Основна стратегическа цел 

Основна цел на учебната дейност в Мюсюлманския духовен университет - София е 

подготовката на специалисти с висше образование в ОКС “професионален бакалавър”, 

“бакалавър” и “магистър” и ОНС “доктор” и постигането на високо качество на тяхното 

обучение. 
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Стратегически цели 

 Поддържане структура, подходяща за провеждане на учебна дейност 

съгласно изискванията на ЗВО и при спазване на приоритетите на висшето училище. 

 Ефективно управление на учебната дейност. 

 Приемане и прилагане на мандатни програми за развитие на учебната 

дейност в основните структурни звена на висшето училище. 

 Хармонизиране на учебната дейност с изискванията на eвропейското 

образователно пространство и с най-добрите световни образователни стандарти (САЩ, 

Канада, Холандия, Германия, Турция). 

 Въвеждане на алтернативни форми на обучение на студентите и 

увеличаване броя на студентите, обучаващи се по международни партньорски 

образователни програми. 

 Ориентиране на учебния процес към динамично променящите се 

изисквания на науката, към предизвикателствата на професионалния пазар и практиката, 

към индивидуалните потребности на студентите. 

 Провеждане на институционалната и програмната акредитация на 

Мюсюлманския духовен университет - София и поддържане на университетската 

документация в съответствие със ЗВО и Правилника за устройството и дейността на 

висшето училище. 

 Постигане на високо качество при подготовката на студенти, специализанти 

и докторанти чрез поддържане и непрекъснато усъвършенстване на Системата за 

управление на качеството, отговаряща на изискванията на международния стандарт за 

качество според ISO 9001:2008. Системата за оценяване и поддържане на качеството на 

обучение да се развива като неделима част от учебния процес. 

 Разработване на концептуална рамка за постепенно преминаване към прием 

и обучение на студенти по основни професионални направления в рамките на 

бакалавърската степен (където това е възможно) с цел снижаване себестойността на 

обучението, от една страна, и предоставяне на по-големи възможности за избор според 

мотивацията и интересите на студентите. 

 Развитие на обучение по актуални направления в съответните области на 

висше образование чрез създаване на нови образователни програми. 

 Развитие на дистанционното обучение като перспективна форма за 

подготовка и повишаване на квалификацията на специалисти с висше образование. 

 Развитие на обучение в области на висше образование близки на областта 

на хуманитарните науки и осъществяване на връзка с потребители на кадри с висше 

образование чрез създаване на условия за студентски практики и участие в проекти на 

национално и международно ниво за осигуряване на трудова заетост. 

 Съгласуване на учебния процес с водещи партньори в областта на 

ислямските науки. 

 Кариерно ориентиране и консултиране на студенти, насочено към 

увеличаване на шансовете за успех при професионалната реализация. 

 Въвеждане на нови съвременни подходи, добри практики и стандарти в 

преподаването и ученето; усъвършенстване на методите на преподаване и включване на 

интерактивни форми на обучение. 
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 Внедряване на съвременни мултимедийни компютърни системи, 

информационни и комуникационни технологии в учебния процес с цел повишаване на 

качеството на обучение и преподаване. 

 Подобряване на извънаудиторната работа и практическата подготовка на 

студентите чрез използване на съвременно информационно осигуряване. 

 Развитие на образователния маркетинг чрез рекламни и информационни 

материали за основните звена на ВТУ, професионалната подготовка и обучение, 

възможностите за реализация и личностна изява в Мюсюлманския духовен университет - 

София. 

 Разработване и внедряване на система за приемане на кандидатстудентски 

документи и записване на студенти, включително и по интернет. 

 Поддържане и усъвършенстване на сайта на ВТУ с цел повишаване 

качеството на учебната дейност. Развитие и усъвършенстване на учебната 

информационна система. 

 Разработване и внедряване на магистърски програми с интердисциплинарна 

или профилираща насоченост, включително и нови области на образование, в 

сътрудничество с български и чужди университети. 

 Разработване на програма за повишаване на чуждоезиковата подготовка на 

студентите и преподавателския състав. 

 Интегриране със сродни университети партньори в страната и чужбина за 

обучение на студенти и обмен на преподаватели. 

 Привличане на чуждестранни студенти, специализанти и 

 Докторанти за обучение във висшето училище. 

 Разработване на магистърски програми с обучение на чужди 

 Езици с цел привличане на чуждестранни студенти и популяризиране на 

висшето училище извън страната. 

 Повишаване на възможностите за вътрешноуниверситетска мобилност на 

студентите, поощряване на едновременното обучение по повече от една специалност, 

осигуряване на благоприятни възможности за допълнителни специализации и 

квалификации. 

 Поддържане и усъвършенстване на въведената Система за натрупване и 

трансфер на академични кредити с цел повишаване мобилността на студентите и обмена 

със сродни европейски университети. 

 Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и 

ориентирането му към конкретни резултати. 

 Създаване на възможности за постоянно повишаване на квалификацията, 

усвояване на нови знания и умения с цел по- голяма приспособимост към нуждите на 

трудовия пазар. 

 Поддържане и разширяване на материално-техническата база 

 За осъществяване на качествен учебен процес. 

 Оптимизиране на използването на материалната база с цел обособяване и 

диференциране на факултетския сграден фонд. 

 Обезпечаване на обучението с научна, учебна и учебно-помощна 

литература. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НАНАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ 

 

Цел 

Целта на стратегията за развитие на постиженията в научноизследователската (и 

художественотворческата) дейност на преподавателите и студентите от Мюсюлманския 

духовен университет - София и тяхното приложение в практиката е да се очертаят 

основните научни направления, които са приоритетни, съобразно спецификата на висшето 

училище. 

Научните изследвания са част от учебния процес и цялостната дейност на 

Мюсюлманския духовен университет - София, което е призвано да се превърне в 

единствения учебно-изследователски център по ислямска теология и култура в Република 

България. 

Постиженията в научноизследователската дейност имат важно значение за:  

 Създаването на условия за устойчиво развитие на научно-изследователската 

дейност; 

 Създаването на възможности за реализация на потенциала на всеки 

гражданин; 

 Изграждането на общество и икономика, основани на знания. 

 Могат да се формират следните водещи цели за развитие на научните 

изследвания в Мюсюлманския духовен университет - София: 

 Да се повишава опита и квалификацията на преподавателския състав чрез 

участието му в научни изследвания; 

 Директното влияние на научните изследвания върху обучението на 

студентите чрез включването им в научни изследвания 

 Подобряването на материалната база за обучение чрез осъществяване на 

изследователски проекти; 

 За подобряването на религиозното образование и просвета сред българските 

мюсюлмани, за утвърждаването на религиозния плурализъм и за съчетаването на 

религиозното с подходящо светско образование, така че младите хора с религиозно 

образование да могат да продължат в други сфери на светските науки или да намерят 

работа във фирмите, бизнеса, институциите, общинските и държавните служби, за да бъдат 

част от българския образован елит и управленска класа. 

 

Приоритети 

Мюсюлманския духовен университет - София обосновава своите действия по 

следните основните научни приоритети, съобразно със: 

 Създаване, в зависимост от спецификата на основното и на допълващите 

професионални направления и научни области, включени в неговата образователна и 

научна структура, на научно-изследователски сектор; 

 Профила и научната компетентност на преподавателско- изследователския 

персонал, осигуряващ функционирането на учебната, научната и художествено-творческата 

дейност; 

 Националните и регионалните приоритети в развитието на обществото; 
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 Общоевропейските приоритети за икономическото развитие на Европейския 

съюз; 

 Развитието на модерните технологии в експертната и консултантската 

дейност; 

 Опазването на културно-историческото наследство и националната 

идентичност. 

 

Основополагащи нормативни актове  

 Лисабонската конференция – тя определя като един от основните приоритети 

за страните от ЕС развитие на научна инфраструктура (чл. 169 и чл 171 от Европейската 

регулативна рамка). 

 Европейски стратегически форум за научноизследователска инфраструктура. 

Декларацията е приета на 2 април 2007 г. от Съвета на министрите по научни изследвания. 

 Стратегическите цели и приоритети на Националния план за развитие (2007-

2013 г.), приет от Министерския съвет на Република България на 19 август 2004 година. 

 Болонската декларация за развитие на общоевропейското пространство за 

висше образование. 

 Националната стратегия за висше образование. 

 

Научноизследователска дейност 

 Приемане на управленски решения, които да засилят мотивацията на 

преподавателския състав за извършване на научно-изследователска дейност. 

 Прецизиране на нормативната уредба за научно-изследователската дейност 

на всички нива – на равнище образователна програма и на общоуниверситетско равнище. 

 Усъвършенстване на вътрешните правила за оптимално и резултатно 

изразходване на средствата предвидени за научно-изследователска работа. 

 Създаване на прозрачна и ясна система за участие в научните прояви на 

висшето училище и такива на национално и международно равнище. 

 Утвърждаване на нормативен подход при подкрепата на научни изследвания 

и обвързването му с кандидатстването пред външни организации и институции. 

 Осигуряване на връзки и единство на научните изследвания с обучението на 

студентите от различните ОКС, както и при подготовката на докторантите. 

 Осигуряване на редовен достъп до информация за нови изследователски и 

образователни програми. 

 Издигане на по-високо ниво на научните форуми във висшето училище и 

превръщането му във водещ в областта на хуманитаристиката и ислямските науки. 

 Организиране и провеждане на национални и международни научни прояви – 

конференции, семинари, сесии, в които активно участие да вземат докторанти и студенти. 

 Осигуряване на необходимите средства за публикуване на научните 

резултати в списания, сборници, колективни изследвания и монографии. 

 Популяризиране на постигнатите резултати в Република България, в ЕС и вън 

от неговите граници и въвеждането им в практиката от авторите и от запознатите и 

проявилите към тях интерес структури и организации. 
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 Системно изготвяне на календарен план за учебната, учебно- помощната и 

научната литература, обслужваща всички специалности във висшето училище и други 

сродни висши училища. 

 Усъвършенстване на книгоиздателския комплекс с цел популяризиране на 

научни постижения и трайно и постоянно присъствие на пазара за университетска научна и 

художествена продукция. 

 

Собствени приоритетни направления по предмета на научните изследвания 

Изследвания в областта на ислямската теология  

Изследванията в областта на ислямската теология се насочват към проучване и 

осмисляне на: 

 Трудовете на българските мюсюлмани – учени в областта на тефсир и хадис в 

османския период и през ХХ век; 

 Направления в тефсира и техни представители по българските земи; 

 Съвременни тенденции и методи в интерпретацията на Свещения Коран; 

 Хадиската литература, разпространена по българските земи и в третата 

българска държава; 

 Влиянието на тефсирската и хадиската литература върху религиозната 

култура на българските мюсюлмани; 

 Характер на трудовете по фъкъх и на фетвите на учените от средата на 

българските мюсюлмани; 

 Съвременните проблеми на ислямското право; 

 Ролята на шериатските съдилища в следосвобожденска България; 

 Обучението по тефсир, хадис и фъкъх в медресетата в България. 

 

Изследвания в областта на суфизма 

Изследванията в областта на суфизма целят изучаването на: 

 Разпространението и ролята на суфизма по българските земи; 

 Суфистките течения по българските земи в османския период и ученията на 

техните духовни водачи; 

 Суфистките теккета и тюрбета в България; 

 Влиянието на суфизма върху ислямската мисъл и култура в България; 

 Разпространение на учението на Бали Ефенди, на Семаведдин Бедри по 

българските земи през ХІV век; 

 Суфистката етика и моралния облик на съвременните български мюсюлмани. 

 

Изследвания по ислямска култура 

Изследванията по ислямска култура се насочват към осветляване и осмисляне на 

културното наследство по българските земи и Балканите и по специално към изучаването 

на: 

 Историята и характера на религиозната образователна система; ролята на 

медресетата в османския период; реформите в образователната система след 

Освобождението и нейното възстановяване в прехода към демокрацията; 
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 Участието на българската мюсюлманска интелигенция в литературния процес 

в и след османския период, отражение на ислямските естетически идеи в поезията и 

разказите на местните автори; продължаване традициите на народната литература след 

Освобождението, възраждането на ислямската литература в прехода към демокрацията, 

религиозните мотиви във фолклора на българските мюсюлмани; 

 Развитието на книжното и библиотечното дело в районите, населени с 

мюсюлманско население; 

 Опити за развиване на научно-изследователска дейност в османския период и 

нейното продължение във висшия отдел на духовното училище „Нювваб”; 

 Проучване на ръкописните сбирки (450 паметника в Народната библиотека 

"Св.Св. Кирил и Методий"), главно от ХV до ХХ век, засягащи религията и всички клонове 

на науката, развивани през този период; 

 Проучване на старопечатната книжнина по религията и светските науки като 

в центъра на вниманието се постави книжнината на основоположника на книгопечатането в 

Османската империя - Ибрахим Мютеферрика; 

 Изучаване характера и предназначението на османската преса в българските 

земи; 

 Изследване на ислямската архитектура и по специално строителството, 

ремонта и функционирането на култовите обекти: джамии, медресета, текета, тюрбета; 

 Изследвания на епиграфските паметници – надписи върху камъни, поставени 

на култови, граждански и военни обекти; 

 

Изследвания върху историята на българските мюсюлмани 

Изследванията по ислямска култура се насочват към: 

 Формирането на мюсюлманската общност, нейните статут и права, 

дефинирани в Търновската конституция, в други законови актове и двустранните 

споразумения между България и Турция; 

 Възникването и функциите на ислямските религиозни институции и вакъфи; 

 Доислямските народни поверия сред българските мюсюлмани; 

 Възникването и развитието на религиозните сдружения – дружеството на 

защитниците на ислямската религия в България, джемиет-и хайрие и други; 

 Реформисткото движение сред българските мюсюлмани през 30-те години на 

ХХ век; 

 Разпространението на алианството, бекташизма и други ордени по 

българските земи; 

 Архивното наследство от османкия период и ролята на архивите на бившите 

окръжни мюфтийства в краеведческите изследвания; 

 Мюсюлманското изповедание по времето на тоталитарния режим; 

 Влиянието на младотурските и кемалистките идеи върху обществената мисъл 

на българските турци; 

 Формирането и развитието на религиозната, етническата и гражданската 

идентичност на българските мюсюлмани; 
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 Съприкосновението на християнската и мюсюлманската цивилизации по 

българските земи; 

 Формирането и укрепването на толерантните отношения между християни и 

мюсюлмани в България. 

 

Академичната общност на Мюсюлманското висше духовно училище приема тези 

приоритети като основа за разработка на проекти за научни изследвания с по-висока степен 

на конкретност като неотменна част от мандатните програми за развитие на висшето 

училище. 

 

Художественотворческа дейност 

Планиране, подпомагане и реализиране на художествено-творчески прояви на 

преподаватели и студенти –– индивидуални и колективни художествени изложби, 

рецитали, концертни и индивидуални изпълнителски прояви и др. в страната и зад граница. 

 

Разпространяване и популяризиране на научни постижения 

Една от важните дейности в Мюсюлманския духовен университет - София е 

свързана с публичността и разпространението на резултатите от проведени научни 

изследвания. 

Тази дейност всъщност осъществява връзката между науката и практиката и тя 

придобива смисъл в две направления: 

 Научните достижения могат да покажат своята актуалност единствено чрез 

приложение в практиката; 

 Практиката е тази, която показва и доказва стойността на 

научноизследователската работа и нейните постижения. 

 

Мюсюлманският духовен университет - София обръща внимание на 

популяризирането на резултати от научните изследвания, като за целта се използват 

различни подходи и практики: 

 Оповестяване на организираните и провеждани научни форуми чрез различни 

средства – постери, плакати, електронни и печатни медии – регионални и национални; 

 Отразяване на постигнатите резултати на проведените форуми включително 

чрез пресконференции пред електронни и печатни медии; 

 Публикуване на научните достижения в монографични трудове и колективни 

сборници; 

 Публикуване на електронни варианти на отпечатаните (и не само на тях) 

монографични и колективни изследвания; 

 Оповестяване на постигнати резултати в официалния сайт на висшето 

училище; 

 Редовен книгообмен с университетите партньори; 

 Книгоразпространение в най-известните библиотеки на Европа, Северна 

Америка, Австралия и Азия; 

 Редовни срещи с потребителите на научните достижения; 

 Мобилност на научния капацитет; 

 Участие на национални и международни форуми, отразяващи 

разпространението на резултатите от научните изследвания. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА КАДРОВАТА ПОЛИТИКА 

 

 Мотивиране на академичния и административния състав на основен трудов 

договор за повишаване на квалификацията и за научно израстване чрез непрекъснато 

самоусъвършенстване, развитие на научно-изследователската дейност и в перспектива 

възможно намаляване на учебното натоварване. 

 Създаване на условия за нарастване на относителния дял на хабилитираните 

преподаватели в Мюсюлманския духовен университет - София от общия  дял на 

преподавателите на основен трудов договор, чрез естественото развитие на научно-

преподавателски състав. 

 Подмладяване на академичния състав на висшето училище с оглед на 

утвърждаването на приемствеността при неговото развитие. 

 Използване на всички подходящи форми и възможности за привличане на 

хабилитирани преподаватели с оглед развитието на академичния състав на висшето 

училище. 

 Повишаване на качеството при обслужване на академичния състав. Издигане 

и строго прилагане на конкурсното начало при избор на административен и на учебно-

помощен състав във висшето училище. 

 Строг контрол и отчетност за работата и ефективността на обслужващите 

звена. 

 Осигуряване на възможности за развитие на инициативните, 

квалифицираните и отговорни преподаватели и служители. 

  преподавателите, 

служителите и студентите на висшето училище  

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА СТУДЕНТСКАТА ПОЛИТИКА 

 

 Информираност на студентите за решенията на ръководните органи, за 

техните права, задължения, възможности и за съответните срокове, документи и 

възможности за реализация. 

 Подобряване на социално-битовите условия в студентските общежития и 

столове. 

 Подкрепа на инициативите на Студентския съвет за решаване на 

съществуващи проблеми: 

 студентско самоуправление; 

 финансиране на програмите и инициативите на Студентския съвет; 

 участие в междууниверситетски програми у нас и в чужбина; 

 директно получаване на информация от отдела за международно и вътрешно 

сътрудничество, учебен отдел, финансов отдел и т.н.; 

 право на достъп на студентите до университетски бази за летен и зимен 

отдих; 

 осигуряване на свободен интернет достъп. 
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 Оптимизиране на работното време на читалните и библиотеката, 

компютърните зали и другите учебни звена за подпомагане и стимулиране на 

самостоятелната работа на студентите. 

 Защита на правата на всеки студент в Университета, като 

 Свободна личност в демократично общество. 

 Осигуряване на обратна връзка на студентите с образователните програми на 

висшето училище. 

 Създаване и усъвършенстване на стратегия за електронно и дистанционно 

обучение, което ще подпомогне развитието на студентите и по-лесното им запознаване с 

учебния материал. 

 Увеличаване на студентските практики за различните специалности, което ще 

спомогне за по-добра подготовка на студентите и за по-добра реализация на пазара на 

труда. 

 Създаване на по-добри условия за живот за студентите. 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ДЕЙНОСТ 

 

Общото виждане за развитие на едно висше училище включва като един от 

ключовите си моменти активирането на международни академични контакти и 

партньорство в контекста на европейските реформи в областта на висшето образование. 

 

Стратегически цели 

Конкретните стратегически цели на Мюсюлманското висше духовно училище в тази 

насока са следните: 

 Да съдейства за разширяване и ускоряване на европейската академична 

интеграция на ВТУ и активното участие на университета в общото Европейско 

пространство за висше образование, като подпомага с информация и административно 

обслужване участието на преподаватели, студенти и служители в европейски програми и 

проекти; 

 Да администрира с най-високо качество дейностите по организация и 

провеждане на нарастващата мобилност на студенти, преподаватели и служители; 

 Да отговори на изискванията и реализира реформите в областта на висшето 

образование в контекста на Болонския процес; 

 Да подпомага международната дейност на висшето училище чрез анализ, 

оценки и препоръки по конкретни международни проекти и програми; 

 Да извършва консултантска, рекламна и информационна дейност за изготвяне 

на проекти, участие в мобилност и сключване на договори по европейски и други 

международни програми; 

 Да оптимизира формите на международно сътрудничество в рамките на 

двустранните договори с университети извън Европейския съюз; 

 Да координира участието на висшето училище в различни образователни и 

научни програми, насочени към страни извън Европа; 
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 Да разшири дейността по двустранните договори с различни управленски, 

образователни, културни, научни и други български и чуждестранни институции със 

седалище във България; 

 Да търси възможности за повишаване на чуждоезиковата компетентност на 

академичния състав – студенти, преподаватели и непреподавателски състав. 

 Развитие на дейности по управление на сградите и комуникациите. 

 Социална ангажираност на висшето училище към преподаватели и 

служители, които са в пенсионна възраст. 

 Създаване на клуб на преподавателя и служителя. 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ФИНАНСОВАТА ПОЛИТИКА 

 

Източници на финансиране 

Осъществяване на управленския процес по начин, който ще гарантира устойчивото 

финансиране от учредителя и осъществяване на разходване при съблюдаване на 

принципите на икономичност, ефективност и ефикасност, на база на реалните разходи за 

издръжка на висшето училище. 

 

Програма за финансиране на дейностите 

 Разработване на цялостна програма за финансиране на дейността и 

осигуряване на собствени средства, чрез: 

 Разширяване на обучението, спазвайки изискванията на ЗВО, в следдипломна 

и продължаваща форма на обучение, както и допълнителна квалификация и 

преквалификация. 

 Участие в различни фондации, сдружения и дружества, регистрирани по 

търговския закон. Прилагане на публично-частното партньорство. 

 Стимулиране на инициативи и участия в проекти с отделни звена и лица за 

осигуряване на допълнителни приходи. 

 Участие на висшето училище в международни европейски програми и в 

проекти, финансирани от Световната банка, за осигуряване на средства за учебна, 

научноизследователска, художественотворческа и административна дейност. 

 

Разпределение на финансовите средства 

 Разработване на методика за постоянен и периодичен мониторинг на 

финансовите средства, с цел управление на приходите и разходите по направления и 

съответни структурни звена. 

 Разработване на методика за определяне на издръжката на всяка специалност 

и оптимизиране на разходите за нея. 

 Контрол и поддържане на прозрачност върху формирането и ефективното 

изразходване на финансовите средства. 

 

 



Стадий на разработване: проект 

  

Стратегия за развитие на  Мюсюлманския духовен университет - София  стр. 16 / 16 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ИНФОРМАЦИОННАТА ПОЛИТИКА 

 

 Изграждане на електронна информационна система съотносима към 

Системата за управление на качеството и публикуване на резултати от анкетните 

проучвания. 

 Създаване на електронна пощенска кутия за мнения и предложения относно 

качеството на обучение и наличие на корупционни практики. 

 В електронната информационна система да бъдат включени и анкети за 

оценка на качеството за обратна връзка със студенти и възпитаници на висшето училище, 

като постъпилата информация се обобщава и обработва електронно. 

 Създаване на електронна библиотека за обслужване на обучението и учебния 

процес. 

 Установяване на традиционно представяне на висшето училище и неговите 

взаимоотношения с университети, научни звена, партньорство и бизнес, възможности за 

обучение и участие в целеви международни форуми. 

 Периодично обновяване и издаване на рекламно- информационни материали 

на книжни и съвременни носители за дейността на различните структурни звена. 

 Създаване на стратегия и постоянно обновяване на софтуерните и 

хардуерните ресурси и комуникационната свързаност, съобразени със спецификата на 

отделните структурни звена. 

 Попълване и постоянно актуализиране на страниците на съответните звена за 

популяризиране на добрите практики и на персоналните данни на преподаватели и 

служители в електронната страница на висшето училище. 

 Възможност за въвеждане на електронно деловодство. 

 

 

 

Стратегията за развитие на Мюсюлманското висше духовно училище е приета на 

заседание на Академичния съвет на ....... юли 2013 година (Протокол № ......) в съответствие 

с решение на Общото събрание на Висшия ислямски институт от 15.05.2013 година. 

 

Стратегията за развитие на Мюсюлманското висше духовно училище е приета на 

заседание на Висшия мюсюлмански съвет на ....... юли 2013 година (Протокол № ......) като 

част от проекта за откриване на Мюсюлманското висше духовно училище. 


