
Какво ще намерumе ВьВ Bmopuя mом 
във втория том на изданието „Рейтинг на висшите училища в България 2018" ще на

мерите детайлно сравнение на висшите училища в България по 28 професионални 
направления. Сравнението по останалите 24 професионални направления е в първия 

том на изданието. Пак там подробно е обяснен начинът, по който бе създаден този рейтинг, 
какво означават отделнlll'fе индикатори и с каква тежест участват те при формирането на 
класациите по различните професионални направления. Двете издания съдържат богата 
информация за акредитираните висши училища в България, която позволява те да бъдат 
сравнявани по професионални направления според различни критерии. 

За формирането на стан
дартизираните класации в 
настоящата книжка, както и 
в Рейтинговата система на 
висшите училища в България 
за 2018 година се използват 
общо 44 индикатора, разде
лени в 6 групи. 

• Учебен процес
• Научни изследвания
• Учебна среда
• Социално-битови и
административни услуги
е Престиж
8 Реализация на пазара
на труда и регионална
значимост
Тежестите на отделните

групи от индикатори, както и 
на самите индикатори, са оп
ределени, като са взети пред
вид мнението на различните 
потребители, броят и взаи
мовръзката между отделните 
индикатори, както и надежд
ността на използваната пър
вична информация. Взети са 
предвид и коментарите, полу
чени от представители на ви
сшите училища и академична
та общност след предходните 
издания на рейтинговата сис
тема. Броят и тежестите на 
индикаторите, участващи в 
стандартизираните класации, 
остава непроменен в рамките 
на последните три издания 
на рейтинговата система, 
което дава възможност за 
сравнимост в класациите на 
едно и също професионално 
направление за последните 

три издания. 

При изготвянето на рей
тинга са използвани индика
тори в различни мерни еди
ници (брой, оценка по скала, 
процент, лева и т.н.). Затова се 
налага стандартизиране на 
стойностите им по статисти
ческа процедура, наречена 
z-точки, която ги привежда в
един мащаб и едновременно
с това запазва наредбата и
пропорциите между тях. Стан
дартизирането се извършва
по класически метод, който
използва средна претеглена
стойност и стандартно откло
нение. В класацията крайната
оценка за всяко висше учили
ще е представена като резул
тат по скала от О до 100.

Графики към всяко профе
сионално направление пред
ставят и броя студенти, които 
се обучават в съответното 
висше училище по даденото 
направление. 

Настоящата книжка се ос
новава на информация, пуб
ликувана в интернет портала 
"Рейтингова система на ви
сшите училища в България" 
(http://rsvu.mon.bg). Данните 
в тази система периодично се 
обновяват и това може да до
веде до размествания в кла
сациите. Публикуваните тук 
данни отразяват стандартизи
раните класаци в Рейтингова
та система и са актуални към 
месец декември 2018 година. 
За най-актуална информация 
посетете интернет портала 
на системата на адрес http:// 

rsvu.mon.bg. 
Рейтингът на висшите учи

лища трябва да се използва 
внимателно. Поредността в 
класацията и получените точ
ки не трябва да се абсолюти
зират. Това, че дадено висше 
училище се е класирало по
добре от друго, не означава 
непременно, че именно то е 
най-добро за вас. Получената 
класация (рейтинг) понякога 
може да се дължи на мини
мални разлики или на инди
катори, които не са толкова 
значими за вас. Когато между 
висшите училища в дадена 
класация разликите са малки 
и са в рамките на до 5 точки, 
това в повечето случаи може 
да означава, че тези училища 
на практика са в една и съща 
категория и при различните 
издания на рейтинга през 
годините е възможно да раз
менят местата си в класаци
ите. Ето защо препоръчваме 
да използвате настоящия 
рейтинг само като начало в 
едно по-дълго и детайлно 
проучване на възможностите 
за обучение, предлагани от 
българските висши училища. 
Информацията и класациите 
в Рейтинговата система на 
висшите училища в България, 
както и информацията и кла
сациите, публикувани в на
стоящата книжка, не предста
вляват препоръка за избор 
на конкретно висше училище 
или професионално направ
ление. 
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