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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ НА
ВЪЗПРИЕМАНОТО КАЧЕСТВО ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
Доц. д-р М а р и я К е х а й о в а - С т о й ч е в а,
гл. ас. д-р Б о р я н а Г р ъ н ч а р о в а - Н и к и т о в а,
ас. Б о р и с л а в а Ч е р к е з о в а,
ас. Й о р д а н Н е д е в
Рецензенти: проф. д-р ик. н. Йордан Коев
доц. д-р Евгени Станимиров
Увод
Изследването фокусира вниманието си към особеностите на концепцията за потребителските преценки за качество в сферата на висшето образование 1. През последните няколко години се водят сериозни дискусии в общественото пространство в България, в страните на „новите
демокрации” и в европейското образователно пространство
по отношение на това, какво представлява качеството във
висшето образование и качествени ли са институциите, които доставят такова образование. Все повече институции
предлагат обучение в различните равнища на висше образование. Глобалната тенденция към застаряване на населението намалява притока на търсещите подобен род услуги в най-развитите държави. Борбата за финансиране на образователните процеси, както и за финансирането
на научните изследвания става изключително тежка. Общественият „натиск” към
системите за висше образование за предоставяне на качествени услуги се засилва
все повече и повече2. Става все по-важно университетите да привличат вниманието на първични и вторични потребители3, доказвайки, че предоставят качествено
образование и качествена работна сила на изхода на системата. За да стане възможна тази задача, е необходимо университетите да познават какво е съдържанието на
качеството според потребителите, т.е. да познават какво е възприеманото каче1

2

3

Настоящата студия е част от цялостно научно изследване, финансирано от средства, отпуснати целево от държавния бюджет на ИУ – Варна за научни изследвания през 2011 г. В рамките на целия
проект студията представя междинни постигнати резултати.
Дамянов Д., Б. Стоянов. Качеството на висшето образование – проблеми, възможности. Първа национална научна конференция с международно участие „Качество на висшето образование 2006”, Русе,
2006, http://qedu.uni-ruse.bg/2006/bg/ (09.08.2011).
Под първични потребители разбираме студентите, техните семейства и родители, а под вторични –
организации от всякакъв характер, които наемат работна ръка.
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ство. В същото време степента на изследване на проблемите по качеството във
висшето образование е трудно да се определи като висока. Съществуват изследвания, показани в същинската част на настоящата студия, които фокусират вниманието си към качеството във висшето образование, но не може да се каже, че има
съгласие в позициите. В още по-малка степен, още повече в България, фокусът на
изследванията е поставен именно върху възприеманото качество.
Обект на наблюдение в настоящата студия са: 1) специализирани научни публикации и 2) рейтингови системи в сферата на висшето образование и системи за
наблюдение мнението на студентите. Предмет на изследването е възприеманото
качество на студентите и практики на университети в тази посока. Чрез настоящото изследване екипът осигурява необходимото концептуализиране на възприеманото качество, което е предпоставка за продължаване на работата по проекта, заявен
по-горе.
Целта на екипа е да систематизира основните достижения на маркетинговото
знание към момента по отношение на възприеманото качество в сферата на висшето образование и въз основа на това да предложи концептуален модел на процеса на формиране на възприеманото качество според студентите, както и да открои
водещи световни практики по наблюдаване на възприеманото качество във висшето образование.
Основните задачи, които се решават са:
Първо, да се изследва съдържанието на понятието „възприемано качество”
изобщо и особеностите на проявлението му в сферата на висшето образование. В
рамките на тази задача вниманието е насочено и върху връзката между понятията
„качество на образованието” и „възприемано качество според студентите”, както
и върху характера на възприеманото качество като психичен процес.
Второ, да се очертаят спецификите на образованието като услуга и да се
оформят основните характеристики на услугата, които да се разглеждат като източници за формиране на преценката за качество на получаваното образование.
Трето, да се изследва съществуващ опит в различни образователни институции и оценителни агенции, за да се проследи степента на разпространение на практиката по проследяване и отчитане на възприеманото качество при управлението
на университетите, както и да се откроят водещите в тази посока.
В настоящото изследване се прилага основно маркетинговият подход, съчетан с психологическия подход при концептуализиране характера на възприеманото
качество. Приложени са: методът на теоретичния анализ и синтез, методът на кабинетното проучване в двете му разновидности – анализ на вторични източници и
анализ на съдържание.
В студията е следвана следната логическа последователност: 1) аргументация за необходимостта от възприеманото качество и степента на изясняване
съдържанието на възприеманото качество, въз основа на които се извежда концептуален модел на формирането на преценката за качество – параграф 1; 2) концептуализиране на проявлението на наблюдаваното явление в конкретната сфера на висшето образование и обогатяване на изведения в предходния параграф концептуа156

лен модел на формирането на преценката през перспективата на процеса на обучение – параграф 2; 3) откриване, систематизиране и обогатяване на формулираната
концептуална рамка на възприеманото качество във висшето образование, касаеща открояване на основни групи характеристики на процеса на придобиване на висша квалификация, които са причинители на обобщената преценка за качество –
параграф 3; 4) допълнително аргументиране на актуалността на тематиката от гледна
точка на това, до каква степен се наблюдава възприеманото качество във висшето
образование и там, където се наблюдава как е организирано – параграф 4.
Основните ограничения на изследването са свързани с: фокусиране на вниманието върху възприеманото качество според студентите-бакалаври; формиране на
преценката на студентите за качество на образованието в процеса на обучението,
т.е. настоящи студенти.
Студията е написана при следното лично участие на авторите:
• доц. д-р Мария Кехайова-Стойчева – обща редакция, увод, заключение,
точка 1 – 22 страници;
• гл. ас. д-р Боряна Грънчарова-Никитова – точка 2 – 11 страници;
• ас. Йордан Недев – точка 3 – 11 страници;
• ас. Борислава Черкезова – точка 4 – 11 страници.
1. Възприемано качество – съдържание, особености и характер
Понятието „качество” е многолико. То варира в зависимост от гледната точка на заинтересованата страна, съпричастна с науката и с висшето образование
изобщо. В сферата на образованието, и в частност на висшето образование, винаги
става въпрос за качеството от гледна точка на някоя от заинтересованите страни.
В този смисъл глобалната преценка за качество на висшето образование трябва да
се търси в пресечните точки на всички. Това към момента е непосилна задача за
изследователския екип. Точно поради тази причина вниманието на авторския екип
е ангажирано с разработването на цялостна визия на един от аспектите на качеството във висшето образование. А именно очертаване на рамките на качеството
според един от основните участници в процеса на обучение – студентите.
„Качество” и като дума в различните езици, и като понятие, е изключително
широко използвано във всички области на живота. Същевременно с това съдържанието на понятието се движи в един континуум от пълната абстрактност4 до пълната конкретност5, в зависимост от изходната позиция, от която се дискутира. С течение на времето това е създало изключително голяма вариантност на съществуващи концепции, свързани с качеството – глобално качество, получавано качество,
възприемано качество, обективно качество, качество на услуга, задължително качество, атрактивно качество и много други.
Понятието „качество” е понятие-символ от порядъка на понятията живот,
щастие, любов. Понятия, които са много широко навлезли в ежедневието, но които
4

5

Като основна логическа категория във философиите на Аристотел, Хегел, Кант. Вж. Хегел. История
на философията. т. 1, 2 и 3, София: Наука и изкуство, 1982, с. 371–385; с. 490–542.
Значението на думата като свойство, признак, който отделя една същност от друга. Онлайн тълковен
речник (www.onlinerechnik.com, 5.08.2011).
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крият в себе си дълбоко и многообразно значение и съдържание. Думата „качество” може да се открие още в старобългарския език. Навлиза чрез гръцкия и е
близка до звучене на гръцкото „какъв”6. Буквалното значение в българския език е
„каквина”. В английския език качество (quality) означава: степен, обикновено висока, на доброта или на значимост на нещо; специална характеристика или признак,
по който се различават хората и нещата; висока социална позиция7. Посочените
примери от езикознанието показват, че в ежедневната употреба в различни езици
качеството се свързва с притежаваните характеристики на нещата. От гледна точка на различни направления на изучаване на качеството, особено в икономическото
направление, знаем, че тази изходна позиция е крайно недостатъчна и неточна за
целите на неговото концептуализиране, както и при неговото операционализиране
при изследването му, което би се отразило и върху управлението на цялостния процес по доставяне на качество от една организация.
Като термин в икономиката и по-точно в маркетинга понятието навлиза сериозно преди повече от половин век. За основоположници на концепцията за качеството и за неговото управление в бизнес организациите се считат Уолтър Шухарт
(1891 – 1967), Уилям Деминг (1900 – 1993), Джоузеф Джуран (1994 – 2008), Филип
Кросби (1926 – 2001), Арманд Файгенбаум (1922), Каору Ишикава (1915 – 1989),
Геничи Тагучи (1924)8.
В течение на времето въпросът за качеството изминава дълъг път от чисто
„техническата” страна на понятието до качеството според потребителите. Редица
автори като Болтън и Дроу9, Акер10, Парасураман, Цайтхамл, Бери11 и много други
през различни периоди от време развиват идеята за съдържанието на понятието
качество. Трябва да се отбележи, че съдържанието на понятието е все още в процес на развитие. Към него постоянно се прибавят нови гледни точки, изходни позиции и се прилагат все по-разнообразни подходи за неговото изясняване.
Както навсякъде, така и в сферата на висшето образование концепцията за
качеството е широко застъпена. Коментираните промени в обкръжаващата среда
на висшето образованието правят това все по-наложително. Необходимостта от
постоянно доказване на доставяното качество, необходимостта от ясна диференциация на предлаганите образователни и научноизследователски продукти опреде6

Старобълг. качьство < какъ „какъв“: калка на гр. рпйьфзт от рпЦпт „какъв“. По същия начин е
калкирано и лат. quвlitвs oт quвlis. Андрейчин, Л. Български тълковен речник. София: Наука и изкуство, 1973.
7
Hornby A., A. Cowie, A. Gimson. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current Ehglish. София:
Наука и изкуство, 1989, с. 685–686
8
По Тужаров, Хр. Съвременно понятие за качеството, http://tuj.asenevtsi.com/ (5.08.2011); На преклонна възраст си отиде „Бащата” на Качеството – д-р Джоузеф М. Джуран, http://www.qualitybg.com, (5.08.2011); Арманд Фейгенбаум – создатель TQM, Методы, менеджмента, качество, http://
ria-stk.ru, (5.08.2011); История на качеството, http://mladtehnik.com, (5.08.2011).
9
Bolton R., J. Drew. A multistage model of customer assessment of service quality and value. // Journal of
Consumer Research, 17 march, pp. 375–384.
10
Aaker, Bagozzi, Carman. On Using Response Latency to Measure Preference. // Journal of Marketing
Research, Vol. 17, 1980, pp. 237–244
11
Parasuraman A., V. Zeithaml and L. Berry. SERVQUAL:a multiple item scale for measuring consumer
perceptions of service quality. // Journal of Retailing, Vol.64, №1, 1988, pр. 12–40.
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ля изключително голямото значение на концепцията за качеството в сферата на
висшето образование. И тук, както и по отношение на понятието изобщо, не може
да се каже, че съществува единство относно на съдържанието, което се влага в
него. В хода на кабинетно проучване12 е направен преглед на повече от 250 публикации по тематиката. Големи бази с научни публикации като Емералд 150 (Emerald
150), Сайънс Директ (Science Direct) и Прокуест (Proquest), както и публикувани
он-лайн доклади от научни форуми по проблема са източниците, които са обект на
наблюдение тук.
От ретроспективна гледна точка позиции и мнения за качеството във висшето
образование могат да се открият още в средата на миналия век. Независимо от
отдалечеността на времето звученето изобщо не може да се определи като остаряло. Едно от ранните мнения е на Файгенбаум, изведено през далечната 1951 г. в
книга на автора по проблемите на контрола на качеството в образованието 13. Обзорът на определенията за качество във висшето образование показа, че съществува липса на съгласие относно съдържанието на понятието. Гледните точки са
много различни. Разбира се, че трябва да се отчете фактът, че всички те са взаимосвързани, а някои от тях логически изхождат една от друга. В резултат на тяхното групиране се очертават следните основни измерения на концепцията за качество
във висшето образование:
– Качеството като съответствие на определени изисквания – това измерение очертава гледната точка, че качеството е нещо, което е свързано
със сравняването с определени стандарти или с отсъствието на дефекти
(Гилмор14, Кросби15 1979). От гледна точка на тази изходна позиция качествено е образование, което отговаря на определени изисквания. Ако един
университет „издържи” проверките от оторизирани организации и институции, съгласно действащите критерии за оценяване, то той е качествен. Проблемите, които възникват тук, са: кой или кои субекти или институции определят изискванията; тези изисквания могат ли да бъдат еднакви за всички
научни направления, или трябва да бъдат отразени спецификите; ако стандартите са еднакви за всички, могат ли да се сравняват висши училища или
12

Кабинетните проучвания (desk research) са широко прилаган изследователски метод. Основните му
разновидности са анализ на вторични данни и анализ на съдържание. В настоящата студия се придържаме към българското наименование на метода и се прилагат и двете му разновидности и от гледна точка
на изчистване на езикови повторения се използват и общото наименование, и разновидностите на този
изследователски метод.
13
Feigenbaum, A. Quality control: principles, practice and administration. New York: McGraw-Hill, 1951.
In: Kwek, C., T. Lau, H.Tan. Education Quality Process Model and Its Influence on Students’ Perceived
Service Quality. // International Journal of Business and Management, Vol. 5, №8, August 2010, pp.154–
165.
14
Crosby, P. Quality is free, New York: McGraw-Hill, Gilmore, H.L.,1974. Product conformance. Quality
Progress, 7, №5. In: Kwek, C., T. Lau, H. Tan, Education Quality Process Model and Its Influence on
Students’ Perceived Service Quality. // International Journal of Business and Management, Vol. 5, №8,
August 2010, pp.154–165.
15
Crosby, P. (1979). Quality is free, New York: McGraw-Hill. In: Kwek, C., T. Lau, H. Tan. Education
Quality Process Model and Its Influence on Students’ Perceived Service Quality. // International Journal of
Business and Management, Vol. 5, №8, August 2010, pp.154–165.
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изследователски институции от различни направления; може ли да се обхване със стандарти цялостната дейност на един университет; какво означава независими институции, които извършват оценяването. Независимо
от това в редица съвременни системи се прилага именно такъв подход към
определяне на качеството на висшето образование. Разработват се класации и рейтинги. Съществуват мрежи от контролни организации.
– Качеството като резултатност – съгласно тази изходна позиция, ако
обучените студенти се реализират успешно, ако изследванията, които се
провеждат, са широко популяризирани в научните среди и са обвързани с
прилагане в различни сфери на обществото, то университетът е качествен
(Джуран, Грина16 1988) Тази изходна позиция за качеството на висшето образование дава много добра и ясно измерима перспектива. Широко приемано е, че е добре да се наблюдава степента на реализацията на обучаемите, както и степента на приложимост на резултатите от провежданите
изследвания. Веднага трябва отново да се направи уточнението за отчитане на спецификите на различните научни направления. Фундаментални направления няма как да доказват приложимост на научните изследвания в
краткосрочен план. Понякога се работи в области, които по никакъв начин
не могат все още да бъдат прилагани. По същия начин трябва да се отразяват научноизследователски проекти, които имат стратегически цели. Проблемите по отношение на реализацията на обучаемите са свързани със степента на развитие на пазарите на труда. При все по-отварящите се граници
в различни региони по света въпросите за търсените специалисти с висша
квалификация трябва да се преформулират от перспективата на наднационални процеси и тенденции. Считаме, че абсолютизирането на тази изходна
позиция за качеството би довела до изкривявания и дефекти в системите за
висше образование.
– Качеството като съответствие на целите – от гледна точка на тази
изходна позиция, ако продуктите, предлагани от един университет, съответстват на неговите приоритетни цели, то те са качествени (Вълчев17 2009).
Тук вече се наблюдава отдалечаване на идеята за качеството от представите за особеност, за специалност, за уникалност, за превъзходство. Тази
изходна позиция дава възможност за повдигане на редица дискусионни моменти и въпроси като: приоритетните цели към чии интереси са насочени
(към кои от контактните аудитории на университетите – към собствените,
към студентите, към работодатели, към обществото като цяло или към
други); възможно е интересите, към които са насочени приоритетните цели
на университетите, да са противоречащи си; по какъв начин да се измерва
16

Juran, J., А. Godfrey (2000). Juran’s quality handbook. Singapore: McGraw-Hill. In: Kwek, C., T. Lau, H.
Tan, Education Quality Process Model and Its Influence on Students’ Perceived Service Quality. // International
Journal of Business and Management, Vol. 5, №8, August 2010, pp. 154–165.
17
Вълчев, Г. Относно някои теоретико-приложни въпроси на качеството на висшето образование.
Втора национална научна конференция с международно участие „Качество на висшето образование
в България – проблеми и перспективи”, Русе, 2009, http://qedu.uni-ruse.bg, (10.08.2011).
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съответствието на целите; достатъчно ли е, ако една организация докаже,
че притежава механизъм (системи, процеси и процедури) за осигуряване и
поддържане на качеството, да се твърди, че в действителност доставят
качество.
– Качеството като съвкупност от характеристики и възможности
– това измерение за качеството извежда на преден план отличителността
на висшите училища (Питърс, Уотърман18 1982; Панайотов19 2009). Тук се
търси оценяване на характеристиките на научнообразователните институции в съответствие с утвърдени стандарти, извършват се сравнения с конкурентните институции и се извеждат превъзходствата. Колкото в по-голяма степен един университет притежава уникални и превъзходни характеристики, толкова е по-качествен. Това, което е необходимо да се усъвършенства, и тук е гледната точка за наличието на разнообразни свързани лица и
техните интереси в науката и висшето образование.
– Качеството като добавяне на стойност и ефективност – интересното
при това измерение за качество във висшето образование е това, че хронологично то присъства относително постоянно в коментарите на различни учени
(Файгенбаум20 1951; Георгиева21 2006). И двете части на това измерение на
качеството фокусират вниманието си върху входа, процеса и изхода във висшето образование. Добавянето на стойност или трансформацията в сферата
на висшето образование е изключително дискусионна концепция. Ако насочим вниманието си само към студентите, тук трансформацията трябва да се
търси в развитието, което те получават в системата си от знания и умения.
Тук обаче трудно може да се каже, че съществуват единни системи и критерии за оценяване на студентите, които да извършват валидни и надеждни
измервания на трансформацията в обучаемите. Идеята за ефективност няма
как да не присъства от гледна точка на идеята, че висшето образование е и
бизнес. От тази изходна позиция висшето образование трябва да осъществява дейността си, да постига целите си в рамките на ефективното използване
на ресурсите, с които разполага. Опасността при фаворизирането на идеята,
че колкото по-ефективен е един университет, то той е по-качествен, е свързана с това, че овладяването на разходите може да доведе до невъзможност за
осигуряване на темповете на нарастване на ефектите.
18
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– Качеството като задоволяване на потребности и удовлетворяване
на очаквания – потребителската гледна точка при определяне на качеството дефинира, че един университет е качествен, ако успява да посрещне
и надхвърли очакванията и потребностите на стратегическите аудитории
(Парасураман, Цайтхамл и Бери22 1985; Ченг и Там23 1997; Давидков24 2006).
Това измерение директно отправя погледите към концепцията за възприеманото качество, като поставя изисквания пред образователните институции да дефинират ясно и точно стратегически заинтересованите страни в
различните етапи от съществуването си, да проследяват внимателно състоянието на преценките им за представянето на университета.
Идеята за качество на висшето образование считаме, че трябва да се търси
в умелото съчетаване на всяко едно от коментираните измерения. От най-висшите
цели на науката и образованието, а именно усъвършенстване на личността в духа
на знанието, до идеята, че университетите способстват за развитието на цивилизацията чрез научните изследвания, които извършват, и чрез личностите, които подготвят за обществото. Това е и една от основните идеи на „стратегия 2020” за
образованието на ЕС25. В този смисъл за най-пълна и балансирана приемаме дефиницията на UNЕSCO26 (2007) за качеството във висшето образование. Тук са съчетани идеите за разнообразието от заинтересовани страни с техните специфични
потребности и очаквания; връзките между вход, процес, изход, мисия и цели; характеристиките на академичния свят. С други думи, качествен университет е онзи,
който съумява в своето представяне на съчетава умело едновременно: качеството като задоволяване на потребности и удовлетворяване на очаквания;
качеството като добавяне на стойност и ефективност; качеството като
съвкупност от характеристики и възможности; качеството като съответствие на целите; качеството като резултатност; качеството като
съответствие на определени изисквания.
Казаното дотук налага извода, че от гледна точка на цялостната идея
за качеството във висшето образование възприеманото качество не е самоцел. Възприеманото качество е едно от измеренията, без което цялото не
може да бъде определено. Без изследване на динамиката на възприеманото
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качество, на причините за моментното му състояние, на факторите, които
оказват влияние върху състоянието му, няма как да се получи пълна картина
за представянето на един университет.
Концепцията за възприеманото качество се развива паралелно с усъвършенстването на концепцията за потребителската ориентация в рамките на маркетинговата идея. Автори като Цайтхамл, Парасураман, Грьонруус, Бери, Битнер са сред
първите, дефинирали „възприеманото качество” в сферата на услугите. Отново
подчертаваме, че в настоящата студия фокусираме вниманието си върху определяне на възприеманото качество от гледна точка на студентската аудитория. По
тази причина, когато тук говорим за възприемано качество, следва да се има предвид гледната точка на преките участници в процеса на доставяне на образователния продукт, а именно студентската аудитория.
Като цяло по-често съдържанието на възприеманото качество се коментира по
отношение на услугите изобщо, докато в сферата на висшето образование се среща,
но сравнително по-рядко. В българската специализирана литература отсъстват подобни идеи и изследвания на проблема. За последните 5 години в България са организирани два по-мащабни форума, насочващи вниманието си върху проблемите на
качеството във висшето образование. През 2006 г. и през 2009 г. Русенският университет „А. Кънчев” организира международни конференции по проблематиката. За
целите на аргументиране на част от позициите е направен анализ на съдържанието на
заглавия и ключови думи. От общо 78 публикации от двете прояви 23% от тях са
представени през 2006 г., а останалата част – през 2009 г. Тематичната структура е
много различна. През първата година тематиката се движи в рамките на проблемите
по конструиране на обобщено мнение в научните среди по отношение на качеството в
образованието изобщо и търсенето на различни измерения на качеството в сферата
на висшето образование. Това е напълно обяснимо от факта, че конференцията през
2006 г. е един от първите форуми в България, които фокусират вниманието върху
проблемите на качеството. През 2009 г., освен тези две направления в тематиката,
вече се разискват усилено, макар и в по-ограничен обхват и проблеми, свързани с
оценяването на системите за качество във висшите училища, стандартите за качество, приложението на разнообразни методи за обучение като условие за постигане
на качество в образованието, системите за оценяване на вътрешното и външното
качество, ресурсната осигуреност на науката и образованието, връзките между наука и бизнес и други по-конкретни аспекти на науката и обучението в българските
висши училища. Прави впечатление, че и в двете прояви отсъстват публикации по
проблемите на възприеманото качество на получаваното образование.
Проведе се кабинетно проучване относно съдържанието на понятието възприемано качество, което обхвана мониторинг на утвърдени научни издания27 за периода 1980 – 2011 г. В резултат на мониторинга са открити 18 дефиниции на възприе27

Journal of Marketing; Journal of Retailing; Research in Higher Education Journal; Journal of Marketing
Research; Journal of the Academy of Marketing Science; Journal of Services Marketing; Journal of American
Academy of Business и др.
28
Поради ограниченост на пространство пълният набор от открити дефиниции на „възприеманото
качество” се намира в личния архив на автора.
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маното качество28, като повече от половината от тях се отнасят за услугите изобщо, а останалата част са пряко отнесени към възприеманото качество в сферата на
висшето образование.
По-голямата част от наблюдаваните авторови позиции за възприеманото качество (Грьонруус 1984; Парасураман и др. 1985, 1988; Битнер 1990; Кронин и Тейлър
1992; Асъбонтенг и др. 1996; Райтър и др. 1997; Митра и др. 2006; Летчър и др. 2010;
Съмади и др. 201129) са основани на теорията за несъответствие на очакванията
(Disconfirmation Theory, Оливър 1980), която е основна при дефинирането на потребителската удовлетвореност30. На пръв поглед се наблюдава относително съгласие на
различните автори по отношение на начина на формиране на преценката за качеството на определен продукт. Но това съгласие отвежда към идеята за отъждествяване
на концепцията за удовлетвореността с концепцията за възприемано качество. Да, и
двата психични процеса са резултат от процеса на възприятие, но те не са идентични.
Един потребител може да счита даден продукт за качествен, но в конкретен момент
може да не е удовлетворен от обслужването, което получава в точката за продажба
например. Налице са и обратните ситуации. По някаква причина потребителят може
да формира намерение за покупка на нов продукт. В точката на продажба се чувства
превъзходно като потребител – получава необходимото внимание, загриженост, обслужване. Когато започва да използва продукта, се уверява, че той съответства на
заявените продуктови характеристики, но се оформят разочарования по отношение
на основното предназначение на продукта. И на по-късен етап може да определи
продукта като ненужен. Безспорна е връзката между потребителската удовлетвореност и възприеманото качество31, но тя представлява сложна когнитивна алгебра,
която остава извън обхвата на настоящото научно изследване.
Значителни несъгласия се наблюдават по отношение на природата на „възприеманото качество” – дали е оценка или преценка (Грьонруус32 1984; Райтър и др. 33
29
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1997; Митра и др. 34 2006; Исмейл35 2009; Летчър и др.36 2010; Съмeди и др. 37 2011);
дали е незабавна реакция (Битнер38 1990); дали е цялостно отсъждане (Цайтхамл39
1998); дали е нагласа (Парасураман и др.40 1985, 1988; Кронин и Тейлър41 1992);
дали е асоциация (Акър42 2000). Считаме, че възприеманото качество не може и не
трябва да се дефинира като асоциация. В психологията асоциациите се определят
като връзките на елементите на съзнанието, при които появата на един елемент
води до възпроизвеждането на свързаните с него елементи43. Не може да дефинираме възприеманото качество само в ролята му на изграждане на връзки между
различни елементи в съзнанието на потребителите (оценки, преценки, отсъждания,
представи, понятия). В този смисъл гледната точка на Акър, че възприеманото качество е особен вид асоциация, считаме за неточно. Възприеманото качество като
незабавна реакция също считаме за неточно дефинирано. Идеята за незабавните
реакции отвежда към усещанията като един първичен процес в хода на процеса на
възприятие. Логиката на незабавната реакция е свързана с това, че един стимул
въздейства на рецепторите и първите реакции, които се получават, са усещанията44.
Вярно е, че Битнер насочва вниманието към идеята, че „възприеманото качество е
незабавната реакция на потребителите след потребление”, но един потребител може
да има мнение за качеството на един продукт и без да го е използвал. Незабавните
реакции също отвеждат и към емоциите като елементи на психиката. Но емоциите
са нетрайни във времето, бързо възникват и бързо се потушават. Остават следи в
цялостното равнище на потребителско знание, но непреки и не винаги в продължителен период от време, докато преценката за качество на продукта в някои случаи
може да остане непроменена в по-продължителен период от време.
Напълно сме съгласни с твърденията, че възприеманото качество е преценка,
цялостно отсъждане на потребителите. Това отсъждане може да бъде формулирано
в етапа на търсене на информация още преди покупката и използването на продукта.
Това отсъждане може да бъде формулирано и след като потребителят има опит от
използването на продукта. В този смисъл напълно споделяме мнението, че възприеманото качество е резултат от процеса на възприятие и представлява възприятие или
комплекс от възприятия по отношение на продукта и организацията предложител.
Често от гледна точка на това в специализираната литература се появява и поняти38

Bitner, M. Evaluating service encounters: The effects of physical surroundings and employee responses. /
/ Journal of Marketing, 54, 1990, рр. 69–82.
39
Zeithaml, V. Consumer Perceptions of Price, Quality and Value: A Means-End Model and Synthesis of
Evidence. // Journal of Marketing, 52, 1988, рр. 2–22.
40
Parasuraman, A., V. Zeithaml & L. Berry. A conceptual model of service quality and its implications for
future research. // Journal of Marketing, 49, 1985, рр. 41–50; Parasuraman, A., V. Zeithaml and L. Berry.
SERVQUAL: a multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. // Journal of
Retailing, Vol. 64, № 1, Spring, 1988, рр. 12–40.
41
Cronin, J., S. Taylor. Measuring service quality: a reexamination and extension. // Journal of Marketing, 56,
1992, рр. 55–68.
42
Aaker, D. Managing Brand Equity. New Jersey: FreePress, 1991. In: Chueh, T. and D. Kao. The moderating
effects of consumer perception on the impacts of country-of-desighn on perceived quality. // Journal of
American Academy of Business, Mar 2004, 4, 1/2, ProQuest Central, p. 70.
43
Дилова, М., Г. Николова и др. Речник по психология. София, 1989, с. 32.
44
Пак там, с. 632.
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ето „субективно” качество. Тези отсъждания, независимо кога в процеса на вземане на решение за покупка са формулирани, се съхраняват в паметта, допълват и
понякога преструктурират равнището на потребителски знания и участват и в други когнитивни процеси като мотивацията, например. Т.е. в хода на цялостното поведение преценките за качество на един продукт и/или предложител могат да бъдат
относително трайни във времето и да имат характер на нагласи. В този смисъл
преценката за качеството на продукта е относително стабилна във времето, не е
постоянна, но промяната се случва в резултат на по-продължителен опит или наблюдения за продукта или организацията. Преценката на преките потребители на
един продукт за неговото качество може да се наблюдава директно, т.е. възприеманото качество не е латентна конструкция45. Но обобщената преценка за качество има многомерен характер и се формира в резултат на влиянието на преценки
за редица компоненти, свързани с продукта и неговия доставчик. В този смисъл
еднакви преценки за качеството на един продукт могат да бъдат предизвикани от
различни преценки за качеството по компоненти на продукта и от различен опит.
Важен момент за дефинирането на концепцията за възприеманото качество е
свързан с това, преценки и отсъждания за КАКВО извършват потребителите. Изчистването на този момент отвежда впоследствие към коректно дефиниране на
източниците за формиране на възприеманото качество при получаваното образование. Анализът на съдържанието на изведените към момента дефиниции ни отвежда към следните моменти:
• преимуществата на услугата (Парасураман, Цайтхамл, Бери 46 1985, 1988;
Акър47 1991; Юмиско-Пийкьо и др.48 2008);
• планираното предназначение на продукта (Акър49 1991);
• алтернативните възможности (Акър50 1991);
• опита (преживян или придобит) с една услуга (Цайтхамл51 1998);
• процеса и резултата от процеса, в който са включени потребителите (Грьонруус52 2001);
45
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• за цялостното представяне на продукта (Битнър53 1990; Кронин и др.54 1992);.
В по-голяма степен можем да отведем тези моменти само към четири от измеренията за дефиниране на качеството изобщо, а именно: качеството като съвкупност от
характеристики и възможности; качеството като резултатност; качеството като задоволяване на потребности и желания и до известна степен към качеството като съответствия на изискванията. Приемаме тези позиции като достатъчни и изчерпателни
при дефинирането на възприеманото качество. Ориентираме се към използването на
по-събирателното понятие „възприемано представяне”. Графичен вид на основната
концепция за формиране на възприеманото качество е представено на фиг. 1.
Налага се обобщението, че възприеманото качество е абстрактна конструкция, която има многомерен характер. Тя е възприятие, част е от вътрешното поведение на човек и е резултат от интегрирано оценяване на стимулите, които потребителите възприемат по време на търсене, придобиване,
получаване на конкретен продукт: продуктовите атрибути и характеристики, планираното предназначение на продукта, алтернативните възможности, опита (преживян или придобит), процеса и резултата от процеса, в който са включени потребителите. Представлява обобщена преценка и отсъждане за цялостното представяне на продукта. Веднъж формирана, преценката участва и в оформянето на по-сложни мисловни процеси като нагласите. Възприеманото качество може да варира във времето.

Предварителна
преценка за качество
на образованието,
което ще се получи

Опит с
образователния
продукт

Възприемано
представяне на
продукта по
измерения
Обобщена преценка за
качеството на получавано
образование
Възприемано
представяне на
организацията

Фиг. 1. Концептуален модел на формирането на студентската преценка
за качество на образованието – обобщена перспектива
Важно е да се уточни, че възприеманото качество може да се разглежда на
различни равнища – цялостен сектор на икономическа дейност, конкретен предло53

Bitner, M. . Evaluating service encounters: The effects of physical surroundings and employee responses.
// Journal of Marketing, 54, 1990, рр. 69–82.
54
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1992, рр. 55–68.
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жител, конкретна марка или модел. В спецификата на образованието може да се
търси възприемано качество на получавано образование, възприемано качество на
обучението по отделна дисциплина, възприемано качество на учебници и учебни
помагала и др.
2. Висшето образование като услуга
Разглеждането на възприеманото качество във висшето образование изисква
да бъдат изяснени първоначално характеристиките на образователната услуга от
маркетингова гледна точка. Поради тази причина е важно да се дефинира по принцип
съдържанието на услугата според маркетинговата теория, както и да се посочат
класификациите, въз основа на които услугите могат да бъдат систематизирани.
От маркетингова гл. т. услугата може да се определи като: необходима, основно неосезаема съвкупност от дейности с участието на клиента, с определена продължителност, локализация и времева ограниченост, чийто резултат е създаването на нематериални блага и множество полезни свойства, удовлетворяващи едни или други потребности срещу заплащане, но
без да се прехвърля собственост 55. Като засяга основните акценти, които отличават услугата от физическия продукт, цитираното определение очертава и проблемите, които се поставят относно: сложната взаимовръзка дейност – резултат;
неосезаемостта като характеристика на дейността; ограничеността по отношение
на време, място и начини на предлагане; многообразието от участници, които си
взаимодействат пряко и затрудняват контролирането на представянето; нематериалността на получения резултат.
Маркетинговите решения относно услугите изискват тяхното научно систематизиране чрез класификации, построени върху различни признаци56. Някои икономисти57 се ограничават до „най-разпространената днес” класификация, която се
извършва според пазара – потребителски, индустриален – или според потребностите, които се удовлетворяват – лични (персонални услуги) или бизнес (бизнес услуги). По този критерий могат да се добавят и т. нар. услуги за удовлетворяване на
обществени потребности58.
Теорията предлага още и класификация на услугите в зависимост от характера на дейността по предоставянето им и получателя като обект на предоставяне. Възможностите за класификация са отразени в таблица 1.
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Таблица 1
Характер на дейностите, свързани с предоставянето на услуги
Кой е прекият получател на услугата
Дейност при създаване
на услугата

Осезаеми дейности

индивиди

други обекти

Услуги, предназначени за тялото
на човека

Услуги, насочени към предмет
или други физически
притежания

* грижи/здраве

* наемен транспорт

* превоз на хора

* поддръжка, ремонт

* салон за красота

* охрана

* гимнастически салон

* почистване/измиване

* ресторант

* паркоподдържане

* фризьорски салон

* ветеринарни грижи

Услуги, насочени
към човешкото съзнание

Неосезаеми дейности

Услуги, насочени
към неосезаеми притежания

* образование

* банкови услуги

* радиоемисии

* правни услуги

* информационни услуги

* счетоводство

* театър
* музеи

* борси
* застраховки

* Изт. Eiglier, P., E. Langeard. Servuction. Paris: McGraw-Hill, 1988.
Други критерии, по които се класифицират услугите, са присъствието на
клиента и степента на контакт по време на предоставянето на услугата.
Класификацията обхваща: услуги, изискващи присъствието на клиента, които
от своя страна се делят на: услуги с висока степен на контакт; услуги с ниска
степен на контакт и услуги, които не изискват присъствието на клиента.
За по-доброто изясняване на същността на услугата като процес, който се
разгръща във времето, ще разгледаме още една класификация, много близка до гореспоменатата, а именно степен на потребителско участие в процеса на предоставяне на услугата59. Според посочения признак услугите се разграничават на: услуги с ниска степен на потребителско участие; услуги със средна степен на потребителско участие и услуги с висока степен на потребителско участие. Авторите, предложили класификацията, използват като разграничителни признаци присъствие на
потребителите, необходимост от сътрудничество с потребителите, директно и равностойно участие на потребителите в хода на доставяне на услугата.
59

Lovelock, Ch., L. Wright. Principles of Service Marketing and Management. New Jersey: Prentice Hall,
2002, p. 54.
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Друг много важен критерий, свързан преди всичко с предлагането на доставчиците на услуги, е нивото на осезаемост на тяхната оферта. Не са редки
случаите, когато границата между материалния продукт и услугата в комплексната оферта е много неясна или много слабо разграничима. Шостак 60 предлага класификация, която обхваща възможните вариации на офертата от „чист продукт” до
„чиста услуга”:
• „Чистият” продукт представлява оферта с най-значително съдържание на
материалност/ осезаемост.
• „Чистата” услуга е на противоположния полюс на чистия продукт. Тя представлява оферта, чието неосезаемо съдържание е максимално.
На практика много от организациите никога не предлагат „чист” продукт или
„чиста” услуга. Предлаганите оферти имат т. нар. „хибридни” форми, които представляват:
• Осезаем (материален) продукт с придружаващи го услуги, като задачата
на услугите е да увеличават конкурентоспособността на материалния продукт като добавят стойност.
• Оферта, състояща се в еднаква степен от материален продукт и услуги.
• Основно услуга или неосезаем продукт с придружаващи второстепенни материални продукти и услуги.61.
Колкото дадена оферта се доближава до състоянието на „чиста” услуга, толкова поведението на потребителя става по-нерешително и колебливо именно в зависимост от евентуалния риск, който би поел при покупка. Това е така, защото
степента на неосезаемост както в процеса, така и в резултата, затруднява потребителя в преценката му за очаквано качество.
Разгледаните дотук класификации позволяват същността на образователния
продукт да бъде дефинирана ясно и прецизно.
Във връзка с основната идея на разработката под образователен продукт в
изложението ще разбираме продуктът, предлаган във висшето образование, т.е.
процеса на обучение.
В най-общ план той може да се разгледа в два аспекта:
• от гл. т. на организациите, които го предлагат: комплекс от образователни,
административни услуги, услуги по настаняване, изхранване и др., които
предоставящият предлага на своите потребители;
• от гл. т. на „първичните” потребители62: пакет от услуги, за които потребителят заплаща, за да получи в замяна добро и качествено образование.
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Става ясно, че основните компоненти на образователния продукт са услугите63.
От направените класификации можем да обобщим, че той (образователният продукт) е насочен главно към човешкото съзнание, което предполага и висока степен на
неосезаемост, както на процеса на предоставяне, така и на резултата след потребяването му (вж. табл. 1). Висшето образование в основната си част представлява „хибридна“ оферта с преобладаващо неосезаемо съдържание и висока степен на потребителско участие в процесите на предоставяне и потребление. За да се предостави качествена и цялостна услуга, към неосезаемите елементи се добавят и осезаеми такива,
които са важна съставна част на образователния продукт и имат функцията да правят
възможен и лесен процеса на обучение. Ето защо образователният продукт може
да се представи като съвкупност от неосезаеми елементи, физически елементи и процес, като основният предмет на обмяна са услугите.
В процеса на вземане на решение за покупка на продукти с преобладаващи
неосезаеми компоненти основна роля играе оценката на евентуалната удовлетвореност, която потребителят получава. Високата степен на неосезаемост прави тази
оценка много по-трудна, а колкото по-трудна е тя, толкова по-големи са колебанията при покупка. Все пак при протичането на образователния процес съществуват и
голям брой чисто осезаеми елементи като учебници и учебни помагала, сгради,
средства за представяне и онагледяване на учебния материал, преподавателите,
служителите от обслужващите звена. Самият процес на предаване и придобиване
на по-висша квалификация е неосезаем, но цялостното възприятие за процеса на
обучението е повлияно и от споменатите вече осезаеми елементи. Даже при използването на дигиталните технологии в сферата на висшето образование, когато
процесът на обучение се превръща до известна степен във виртуален, възприятията за получаваната услуга могат да бъдат повлияни от такива неща като: съдържание на учебните планове и програми, скорост на обмен на информация, скорост на
осъществяване на връзка с преподаватели и други участници във виртуалната група; качество на графични, аудио и видео изображения.
На услугите са присъщи редица характеристики, които е необходимо да бъдат
отчитани. За целите на настоящото изследване тяхното дискутиране се налага поради необходимостта от определяне и извеждане на специфичните особености на образователната услуга и влиянието им върху потребителските оценки и възприятия.
От специализираната литература могат да се изведат най-малко четири основни характеристики: неосезаемост, неделимост, хетерогенност и несъхраняемост. Тук коментираме само тяхното специфично проявление в сферата на висшето образование.
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От маркетингова гл. т. продукт е всичко, което се предлага, с цел да удовлетвори определена потребност. В тази връзка продукт в маркетингов смисъл могат да бъдат както физическите предмети, така
и услугите, идеите и хората. По-нататък в изложението под образователен продукт ще се разбира
съвкупност от услуги, предлагани на потребителя. С цел избягване на повторенията от езикова
гледна точка в настоящото изложение понятията образователен продукт и образователна услуга се
използват като взаимозаменяеми.
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Неосезаемостта на образователната услуга се изразява в невъзможност
ползите от образованието да бъдат демонстрирани предварително или изпробвани
от потребителите, преди да са се ангажирали с определен образователен продукт и
да са заплатили за това. Те се предлагат като обещание за добро, качествено и
полезно образование. Потребителите купуват обещания, които могат да имат различно звучене в зависимост от нагласите и очакванията на отделните индивиди.
Едни очакват да имат успешна реализация след завършването, други – да срещнат
нови приятели, да се озоват в по-престижна социална среда, да получат възможности за излизане в чужбина, да се установят на ново място за живот и работа, да
завършат пълния курс на образованието си и т.н. Всичко, което се корени във въображението на индивида, може само да бъде обещано от образователната институция и това поражда съответни трудности при предлагането и продажбата на този
вид услуги.
Неосезаемостта се проявява и като „преживявания“, които потребителят има
от момента на кандидатстването си до момента на завършване на образованието,
т.е. освен „диплома“ студентът не придобива нищо осезаемо, остават само знания,
умения, спомени и впечатления.
Този факт прави много трудна оценката за качество от самите потребители
преди и след потреблението на образователната услуга. В първата част на разработката беше споменато, че възприеманото качество е абстрактна конструкция,
която има многомерен характер и представлява обобщена преценка и отсъждане
за цялостното представяне на една услуга, като не може да се концептуализира а
приори дали осезаемите, или неосезаемите компоненти имат доминиращо влияние
върху възприятията за качество. Всеки потребител формира своя субективна оценка за получаваното качество, която може да варира във времето и под въздействието на различни ситуационни фактори и условия. По тази причина е добре при изследването на потребителските оценки за възприемано качество да се използват
определени критерии, с които да може да се постигне сравнимост на оценките от
гл. т. на едно проследяващо във времето (тракинг) изследване. От друга страна,
потребителската оценка може да се формира както за отделните години на обучение, за отделните дисциплини или за целия период на обучение, така и според различните области и условия на образование. Това налага тя да бъде изследвана в
различни групи, условия и области на висшето образование64.
Неделимостта при образователните услуги представлява описаната според
Ратмел (Rathmel)65 причина производството и потреблението при услугите да съвпадат. В този маркетингов смисъл неделимостта може да доведе до ситуация на
затруднено осигуряване на цялостно очаквано удовлетворение на потребителите,
защото образователните услуги са основани на базата на широки междуличностни
взаимоотношения. Те непрестанно пораждат опасност от конфликти между отделни групи потребители, от една страна, и проблеми в директното взаимодействие
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Провеждането на такова изследване излиза много извън целта на настоящата студия, но предстои да
се случи като следващ етап в целия научен проект.
65
Dupont, F. Management des services. Paris: ESKA, 2000.
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преподаватели – обучавани или служители – обучавани, от друга. Ако образователната институция желае отношенията, които ще се установят, да са положителни
или в най-добрия случай неутрални, но в никакъв случай негативни, тя трябва да
обръща сериозно внимание на предпочитанията, поведението и оценките на потребителите на образователните услуги. От друга страна, трябва да се поддържа и развива квалификацията и способността на преподаватели и служители да откликват своевременно и адекватно на всички промени в потребителските изисквания и поведение. От характера на взаимодействието между обучаващи, служители и обучавани
зависи преценката на последните за качеството на цялостния образователен процес.
Хетерогенността на образователните услуги отразява техния променлив
характер от гл. т. на качество на предоставяне. Широкият кръг междуличностни
взаимоотношения, създаващи се в процеса на производство и потребление на услуги, винаги оставя индивидуален отпечатък, който е уникален и не се повтаря при
следващо изпълнение на същата услуга. За да може и в най-малка степен да се
търси стандартизиране на образователната услуга, първо трябва да се реши проблемът за оценка на нейното качество. От една страна, качеството би могло да
бъде оценено по диаметрално противоположен начин от всяка от страните (за предоставящия то може да е много добро, но за потребителя – много лошо). От друга
страна, качеството зависи много силно от ситуациите и психологическите условия,
в които се намира всеки един от индивидите в дадения момент. Всичко това може
да означава, че при идентично предоставяне на еднаква услуга един потребител
може да бъде удовлетворен, а друг не. Възможни са и ситуации, когато един и
същи потребител изразява различни нива на удовлетворение всеки път, когато потребява една и съща услуга в рамките на периода на образование.
Особеното при образователната услуга е, че освен едновременното предоставяне и потребление, върху нейното качество влияят не само споменатите вече
фактори, свързани с потребителите, обслужващия персонал и процеса на предоставяне. Нейните пространствени, количествени, качествени, структурни и стойностни
параметри са подложени на непрекъснати влияния на обективни, външни и конюнктурни условия, произтичащи от изменения в икономическите, политическите, правните или други изменения в обкръжаващата среда. Това обстоятелство прави „обещанието” за реализация на мечтите още по-трудно за изпълнение, тъй като образователните институции не са способни да влияят пряко върху проявяващите се негативни изменения, които обаче имат директно въздействие върху удовлетвореността на потребителите. Нивото на смекчаване на недоволството може да се повиши
само ако предоставяната образователна услуга е изработена и съобразена изцяло
съгласно потребителските стандарти за качество, като по този начин се компенсират негативните влияния на средата.
Несъхраняемостта е четвъртата важна характеристика на услугите, която
е присъща и на образователните услуги. Те не могат да бъдат складирани за покъсна продажба. Ако студентските скамейки останат незаети, те представляват
доход, който никога няма да бъде компенсиран, той е изгубен безвъзвратно. Поради невъзможността за съхранение на образователните услуги, институцията, която
ги предлага, трябва да направи всичко по силите си, за да привлече и задържи
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необходимия брой потребители. За целта трябва да се стреми да предоставя найблизкия до техните представи качествен и перспективен продукт.
В някои разработки66, освен четирите основни характеристики на услугите
като тяхна отличителна черта, се споменава и липсата на собственост. Необходимо е да се осъществи максимално „сцепление” между потребителските представи и предлагането на качествена образователна услуга, така че да се постигне
висока удовлетвореност, без да се придобива собственост.
Особеност, която е присъща на образователния продукт, респективно услуги,
е тяхната неподвижност. В повечето случаи, за да се предостави образователна
услуга, студентите трябва да преодолеят разстоянието от тяхното местоживеене
до конкретната образователна институция. Този факт усложнява още повече избора на потребителите, защото, напускайки родното си място, те трябва да се съобразяват с редица фактори като: чужда територия, стандарт на живот, равнище на
цените и наемите в съответното място на обучение и др. Известна особеност съществува при дистанционните и изнесените форми на обучение, но като цяло неподвижността е характеристика на образованието. Въпреки че не се отнасят пряко
към образователната услуга, тези фактори оказват значително влияние върху потребителската преценка за качество на услугата „висше образование“ и в значителна степен усложняват задачата по привличането на потенциални потребители.
В тази връзка може да се направи изводът, че добрият анализ на потребителските възприятия за качество и предлаганият на тази база образователен
продукт ще подпомогнат потенциалните потребители в избора им за преодоляване на необходимото разстояние и потребяването на точно този продукт.
Съгласно ограниченията на настоящото изследване авторите фокусират вниманието си тук само върху възприеманото качество от студентите бакалаври. В
този смисъл възприеманото качество по отношение на процеса на обучение е
възможно да бъде формиран/о още в хода на избор на университет, т.е. в процеса
на вземане на решение за това, къде да се продължи образованието. Факторите,
които формират тази предварителна преценка за качество, са разнообразни и са
свързани с личностни характеристики, социални и културни детерминанти на кандидат-студентите в ролята им на потребител67, който избира психологически особености и от особеностите на етапа в процеса на вземане на решението за избор на
университет (предварителна информация за предлагането).
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Благоев, В. Маркетинг. София: ВЕККО, 1998; Hutt, M., W. Speh. Business Marketing Management-A
strategic View of Ind.& Organiz. Markets. The Dryden Press, 1995; Horner, S., J. Swarbrooke. Marketing,
Tourism, Hospitality & Leisure in Europe. London: Int. Thomson Business Press, 1996.
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В специализираната литература съществува разбиране, че са възможни два подхода, свързани с отношението към студентите и тяхната позиция във висшето образование: потребителски ориентирания и
продуктово ориентирания, Emery, C., T. Kramer, R.Tian. Customer vs. products: adopting an effective
approach to business students. // Quality assurance in education, Vol.9, №2, 2001, pp. 110–115. Тук изследователския екип се ориентира към разумното съчетаване и на двата подхода. Т.е. студентите в процеса
на обучение преживяват трансформация в образователно квалификационно отношение, но и са първичните потребители на комплекса от услуги, чрез който се извършва трансформацията.
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Фиг. 2. Концептуален модел на формирането на студентската преценка за качество в процеса на обучение

Влезли в университета, студентите бакалаври започват да трупат конкретен опит:
начин на преподаване, впечатления за преподаватели и взаимоотношения с тях, впечатления за изучавани дисциплини, впечатления за оценяване и всичко друго, което е
изведено по-горе като съдържателни компоненти на образованието като услуга. Във
всеки един момент тяхната предварителна преценка за качеството се модифицира от
трупащия се последователно опит. Под влияние на различни фактори във всеки момент
студентите могат да кажат дали образованието, което получават, е качествено, или не.
В края на обучението им, поради факта, че има натрупани редица преживявания в рамките на четиригодишния процес на обучение, се формира и „крайната”
преценка. „Крайна”, защото е в края на периода на обучение, но не и окончателна.
Тя става основа за предварителна преценка за качество при продължаване на образованието, но и подлежи на промяна във времето (фиг. 2).
Направеният анализ на същността и особеностите на образователната услуга позволява да заключим, че, от една страна, познаването им предоставя възможности за разработване на програми и инструменти за насочване на потребителите към точно определен образователен продукт. От
друга страна, за да бъде конкурентоспособна всяка образователна институция, трябва да провежда системно проучване и анализ на очакванията, предпочитанията, изискванията и оценките на потребителите за желано и получавано качество в процеса на обучение.
3. Източници за формиране на преценката на студентите
за качеството на получаваното образование
Парасураман, Цайтхамл, и Бери68 са първите, които операционализират модел в
областта на оценката на качеството на услугите. В резултат на проучвания с фокусни
групи те извеждат 10 ключови критерия за оценка на качеството на услугите, наричайки ги детерминанти69. През 1988 г. те променят модела, създавайки и валидирайки
SERVQUAL70. В него детерминантите са вече само пет: осезаемост (обслужващи
обекти, оборудване и външен вид на персонала); надеждност (възможност да се изпълняват обещаните услуги сигурно и точно); отговорност (готовност да се помага
на потребителите и да се осъществява бързо обслужване); сигурност/увереност (знания, учтивост на служителите и тяхната възможност да вдъхват доверие и конфиденциалност); емпатия (грижовност и индивидуализирано внимание, които фирмата предлага на потребителите си). С тези детерминанти те обвързват 22 характеристики.
Разбира се, валидизираният през 1988 година SERVQUAL е един универсален
инструмент за оценка на качеството на предлаганите услуги, но той получава широко адаптиране по отношение на различни сфери на бизнес действителността. Една
от тях е висшето образование.
68

Parasuraman, A., V. Zeithaml, V., L. Berry. A conceptual model of service quality and its implications for
future research. // Journal of Marketing, 49, 1985, рр. 41–50.
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В концептуалният модел от 1985 година детерминантите са били: надеждност, отговорност, компетентност, достъпност, учтивост, комуникация, правдоподобност, сигурност, разбирателство, осезаемост.
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Parasuraman,, A., V. Zeithaml, L. Berry. Multiple-method listening: the building of a service quality
information system. // Sloan Management Review, Vol. 65, № 76, 1997, pp. 65–76.
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Пример за прилагане на SERVQUAL е направеното от Съмеди71 и група автори проучване на възприеманото качество в областта на висшето образование. Техният адаптиран модел има следните детерминанти и съответното разбиране за
тях: надеждност (способност за точно изпълнение на обещаната образователна
услуга); сигурност/увереност (знания и учтивост на университетския персонал, и
способността им да генерират доверие и увереност); осезаемост (външния вид на
сградите за обучение; оборудването; персонала и техническите средства за комуникация); емпатия (грижа на университета и индивидуализирано внимание към
студентите); отговорност (готовност да се помага на студентите и да им се предложи бързо обслужване).
Шекарчизада, Разли и Хон-Тат72 адаптират SERVQUAL за нуждите на висшето образование. Те разработват и адаптират модел, който взема под внимание и
известния GAP модел. Така освен оценка на качеството авторите търсят отговор и
относно следните пет типа несъответствия:
- несъответствие между това, какво студентите очакват и какво мениджмънтът възприема за очаквания на студентите;
- несъответствие между мениджърските възприятия за студентските очаквания и пренасянето им в спецификацията за качество и дизайн на услугата;
- несъответствие между спецификацията или стандарта за качество на услугата и действителната услуга, която се предлага на студентите;
- несъответствие между качеството на предлаганата на студентите услуга и
обещаното от институцията качество на услугата;
- несъответствие между очакванията на студентите и възприеманата услуга.
Техният модел, както и оригиналният, е организиран в 5 детерминанти, но вече
с 35 твърдения (виж таблица 2).
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Таблица 2
Адаптиран SERVQUAL на Шекарчизада, Разли и Хон-Тат73
Детерминанта

Твърдения

Професионализъм

– Членовете на факултета са добре облечени
– Факултетът предоставя услугата в обещаната времева рамка
– Услугата се предоставя още от първата среща
– Факултетът поддържа архив без грешки
– Факултетът може точно да каже кога услугите са били предоставени
– Факултетът Ви предоставя точните услуги
– Факултетът с лекота помага при поискване
– Факултетът точно отговаря на запитванията
– Факултетът внушава увереност у Вас
– Представителите на факултета са винаги учтиви
– Членовете на факултета имат знания, за да отговорят на въпросите Ви
– Факултетът осигурява индивидуализирано внимание
– Факултетът винаги Ви желае най-доброто от сърце
– Факултетът разбира Вашите специфични нужди

Надеждност

– Ако нещо бъде обещано, се прави
– Поддържащият персонал предоставя услугата в обещаната времева рамка
– Поддържащият персонал предоставя услугата още от първата среща
– Поддържащият персонал поддържа архив без грешки
– Поддържащият персонал може точно да каже кога услугите са били предоставени
– Поддържащият персонал може точно да каже кога услугите са били предоставени

Отзивчивост

– Персоналът винаги е готов да помогне
– Поддържащият персонал отговаря на запитвания през цялото време
– Поведението на поддържащия персонал Ви внушава увереност
– Поддържащият персонал винаги е учтив с Вас
– Поддържащият персонал има знания, за да отговори на въпросите Ви
– Поддържащият персонал осигурява индивидуализирано внимание
–Персоналът винаги Ви желае най-доброто от сърце
– Поддържащият персонал разбира Вашите специфични нужди

Осезаемост

– Използват се съвременна техника и технологии
– Физическите съоръжения са визуално привлекателни
– Материалите са визуално привлекателни.

Ангажираност

– Показва се искрен интерес при разрешаване на проблемите Ви
– Вписвате се безпроблемно в учебната среда
– Работните часове са в удобно за Вас време
– Поддържащият персонал е добре облечен

Виждайки твърденията, е логично да стигнем до заключението, че тук по-скоро
става въпрос за качество на административното обслужване. Това може да се обясни с факта, че авторите свързват високото качество във висшето образование с добрите постижения по отношение на учебните планове и административните процеси.
Шекарчизада, Разли и Хон-Тат, създавайки своя модел, подхождат с разбирането, че SERVQUAL е създаден и верифициран като универсален модел за широк
кръг услуги. Отчитайки различията при образователната услуга, те потвърждават
именно този вид на 5-детерминантен модел и същевременно го валидират в рамките на пет висши училища в Малайзия.
73
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Въпреки че SERVQUAL е получил много адаптации и редица автори го определят
като най-съществен, през 1992 г. Кронин и Тейлър74 доказват своето твърдение, че при
него оценката на качеството става на базата на погрешна парадигма. Те валидират модел, който отчита влиянието на нагласите върху тази оценка. Кронин и Тейлър доказват,
че разработеният от тях модел, наречен SERVPERF, е по-удачен за измерване качеството на дадена услуга. Моделът търси неговото разкриване в следните измерения:
1) ОЧАКВАНИЯ – относно характеристиките на предлаганите услуги;
2) ИЗПЪЛНЕНИЕ – възприятия относно отделните характеристики на услугата;
3) ЗНАЧИМОСТ – възприятията за значимостта (важността) на всяка една
характеристика от поръчаната услуга;
4) ДРУГИ – възприятия за услугата като цяло.
SERVQUAL и SERVPERF са универсални модели и не отчитат спецификите
на отделните браншове.
Ади Атияман75, която е водена от критицизма си към SERVQUAL, разработва и валидира самостоятелен модел за оценка на възприеманото качество в областта на висшето образование. Основните измерения в модела са:
- надеждност – възможност за сигурно и точно извършване на услугата;
- учебен курс – фокусът е върху съдържанието на курса;
- осезаемост – външен вид на физическите съоръжения и предоставяне на
подходящо оборудване;
- лекции – фокусът е върху презентациите и организацията на лекциите;
- учебни материали – предоставяне на подходящи учебни материали;
- отговорност – желание за подпомагане на студентите и осигуряване на
обратна връзка за изминалите задачи;
- достъпност – лесен контакт.
В резултат на направеното проучване се валидира инструмент с 14 елемента,
който е наречен UNISERQUAL. Окончателните фактори и променливи са76:
 Фактор 1: Физически съоръжения – модерно оборудване, визуално привлекателни физически съоръжения и подробни учебни материали.
 Фактор 2: Академичен състав – добре подготвени и организирани преподаватели, ясно представяне на материалите, казващи какво очакват от студентите преподаватели, загрижени за обучението на студентите преподаватели, практикуващи близко наблюдение на студентската работа преподаватели и осигуряващи редовно време за консултации на студентите.
 Фактор 3: Резултати от обучението – подобряване на комуникационните
способности на студентите, подобряване на студентските компетенции за разрешаване на проблеми, гаранции, че завършващите са компютърно грамотни
и осигуряване на ефективното преминаване на курсовете по математика.
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Cronin, J. S. Taylor. Measuring service quality: reexamination and extension. // Journal of Marketing, Vol.
56, 1992, pp. 55-68.
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Тези фактори и променливи са най-значимите при оценката на качеството на образованието в Университета на Западен Сидни – Австралия според направено за целта проучване от Ади Атияман.
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Конг и Мътъсами77разработват модел за оценка на възприеманото качество,
който се базира на предложения от Грьонруус78. Те съставят инструмент с 37 пункта, който им дава възможност да оценят качеството на услугата в следните измерения и със съответните фактори: образ на услугата; техническо качество (академични знания, академични курсове/програми, социални/кариерни възможности);
функционално качество (университетски съоръжения, университетско обезпечаване – персонал и курсове); качество на периферния продукт (обстановка, настаняване, основни сгради, студентска поддръжка).
Абдула79 разработва и валидира инструмент за оценка на качеството на получаваната услуга в областта на висшето образование, като за целта се използват
автентични за сектора детерминанти. Предложеният инструмент е наречен
HEdPERF (Higher Education PERFormanceonly). Моделът е съставен от 41 променливи, които се отнасят до следните 6 фактора:
• Фактор 1: НЕ-академични аспекти (грижовност и учтивост; академични
съоръжения; минимален размер на класовете; образован и опитен академичен състав; грижа и персонализирано внимание и др.) – наблюдават се
елементите, които се отнасят до осигуряване на възможност на студентите
да изпълняват учебните си ангажименти. Авторите отнасят тук задължения, приоритетни за неакадемичния състав.
• Фактор 2: Академични аспекти (познания в съдържанието на курса; грижовност и учтивост; добра комуникация; позитивно отношение и др.) – имат
се предвид елементи, за които отговорност носи само и единствено академичният персонал.
• Фактор 3: Репутация (вътрешна програма за качество; съоръжения за забавления; образован и опитен академичен състав и др.) – наблюдават се
елементи, които насочват вниманието ни към важната роля на висшето
учебно заведение в изграждането на професионален имидж.
• Фактор 4: Достъпност (чувство за обезпеченост и увереност; равно третиране и уважение; лесна достъпност по телефон и др.) – тук се наблюдават елементи, отнасящи се до въпроси, свързани с достъпността, лекотата
на контакт, пригодността и удобството.
• Фактор 5: Програмни въпроси (обратна връзка относно напредъка; разнообразие от програми и специализации; академични програми с добра репутация и др.) – тук се търси значимостта на предлагането на популярни широко мащабни и уважавани академични програми (специализации), с гъвкава структура и учебен план.
• Фактор 6: Разбиране (отговор на искане за помощ; идеално разположение
на университета; консултантски услуги и др.) – тук елементите се отнасят
77
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до разбирането на студентските нужди по отношение на консултантски и
здравни услуги.
Сентилкъмар и Арулрадж80 също предлагат самостоятелен модел за измерване на качеството на получаваната услуга в областта на висшето образование.
Тяхното изследване е проведено в Индия, като изведеният от тях модел е наречен
SQM-HEI. Авторите търсят взаимовръзка на следните фактори и възприеманото
качество от предлаганата образователна услуга:
• Преподавателска методология – релевантен учебен план; подпомагане на
преподаването и обучението; теоретични и практически знания на академичния състав; учебни материали; степен, в която изпитите съответстват
на преподадения по време на учебния курс материал; степен, в която преподавателите представят адекватни за времето учебни предмети.
• Промяната в обкръжаващата среда като фактор за обучението.
• Дисциплинарни мерки.
• Разположение на университета.
• Качество на образованието.
Един друг аспект по отношение на измерването на качеството на образователната услуга внасят Дал и Смимау81, търсейки връзка между възприеманото качество
на преподаването и мотивационната ориентация на студентите. За целите на проучването си авторите се стремят да измерят влиянието, което има мотивацията на
студентите при оценката на следните осем SEEQ82 елемента: обучение (степен, в
която студентите смятат, че са получили ценен преподавателски опит); ентусиазъм
(студентските възприятия за влагания от преподавателите ентусиазъм, чувство за
хумор и способност да задържат вниманието); организация (организация на курса,
учебни материали, презентации); взаимодействие (степен, в която преподавателите
стимулират учащите за активно включване в групови дискусии и свободно споделяне
на идеи); разбирателство (степен, в която студентите смятат, че преподавателите
се държат приятелски, отворени към студентите и отделят необходимото внимание и
извън учебната зала); широчина (възприятия относно склонност на преподавателите да използват алтернативни подходи при поднасяне на информация); задачи (възприемана справедливост при оценяване); материал (преценка за ценността на задължителните материали за четене, за разбиране на изучаваните теми).
Посредством направеното изследване авторите емпирично доказват, че личната мотивация на студентите оказва влияние при формиране на оценката за възприеманото качество на преподаването в областта на висшето образование и следователно тя трябва да се има предвид и при създаването на модел за оценка на качеството от образователната услуга (вж. таблица 3).
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Автори, разработили модели за оценка на качеството във висши учебни заведения

Таблица 3

От всичко казано дотук се вижда, че имаме две основни насоки за оценка на
качеството. Моделите, базирани на SERVQUAL, са насочени по-скоро към оценката
му в контекста на административното проучване. Друга група автори насочват вниманието ни към процеса на преподаване и съответно възприятията на студентите за него.
Можем да направим следните обобщения относно по-важните фактори за формиране
на преценката на студентите за качеството от получаваното висше образование:
• НЕ-академичен аспект – тук можем да включим възприятията относно:
разположение на университета; университетските съоръжения и оборудване; външен вид на административния персонал; възможността да се изпълняват дадените обещания; знания и учтивост на административния персонал; готовност за помощ на студентите от страна на административния
персонал; скорост на обслужване; способността на служителите да вдъхват
доверие и чувство за конфиденциалност; обратната връзка във взаимоотношенията с административния и обслужващ персонал.
• Академичен аспект – възприятия относно: методи и технически средства за
комуникация; външен вид на академичния персонал; знания и учтивост; готовност за помощ на студентите; доверие, което вдъхват преподавателите.
• Професионализъм и репутация – възприятия относно: преподавателската
методология; учебните курсове; лекции; предоставяни учебни материали;
вътрешна програма за качество; опит на преподавателите. Очаквания –
очаквания относно включените характеристики в образователната услуга.
• Очаквания – очаквания относно включените характеристики в образователната услуга.
• Мотивационна ориентация на студентите.
В графичния концептуален модел за формирането на възприеманото качество
в процеса на обучение може да се направят следните допълнения, свързани с източниците за формиране на преценките на студентите.
Предварителна
преценка за
качество на
образованието,
което ще се
получи

Опит с
образователния
продукт

Възприемано представяне на продукта в
следните измерения:
– неакадемичен аспект;
– академичен аспект;
– пофесионализъм и репутация;
– очаквания;
– мотивационна ориентация.

Обобщена
преценка за
качеството на
получавано
образование

Възприемано представяне на
организацията

Фиг. 3. Концептуален модел на формиране на студентската преценка
за качество на образованието – по източници
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4. Примери за добри практики при оценка на възприеманото качество
на образователния продукт
В настоящия параграф авторите изследват разпространението на практиката
по следене на преценките на студентите за качеството на получаваното образование. В съответствие с последната задача на настоящата студия, тук се търси и
допълнително аргументиране за актуалността на тематиката. Това наложи провеждането на кабинетно проучване. Обектът на изследване се ограничи до проучване на:
• практическия опит на водещи университети от Англия и Германия, тъй като
те са най-предпочитаните дестинации за обучение от българските студенти според неофициални данни към 2011 г.83;
• опита на местни университети, водещи в класацията за 2010 в професионално направление „Икономика“, тъй като по презумпция студентите (потенциални, настоящи и бивши) на дадено ВУ (в случая ИУ – Варна) сравняват качеството на предлаганото образование с това на неговите преки
конкуренти;
• университети (национални и международни), които имат богат научен опит
в изследвания, чийто предмет е възприеманото качество на висшето образование от страна на студентите.
Логично е наблюдението на практиката на великобританските университети и
колежи да започне с опита на обявения за най-добър университет според една от
световните класации за 2011/201284, а именно Университета в Кеймбридж. От сайта на университета става ясно, че световно признатият лидер във висшето образование се е доверил на външна организация при оценяване на удовлетвореността на
своите студенти от качеството на предоставяното обучение85. От 2005 г. университетът участва в Годишното национално проучване на студентите (NSS), организирано от Ипсъс Мори по поръчка на Съвета за финансиране на Висшето образование в Англия (HEFCE)86. Въпросникът е стандартизиран и включва 22 твърдения, с
които се дава оценка по шестстепенна скала за следните елементи на качество на
съответния образователен курс87: преподаване в курса (отношение и поведение
на обучаващия персонал); оценяване и обратна връзка (яснота, прозрачност и
справедливост на оценъчни критерии и качество на обратната връзка); академична подкрепа (съвети и подкрепа, взаимоотношения); организация и управление
83

Висшето образование във Великобритания е на първо място в статистиката на желанията на родните
кандидат-студенти. Броят на учещите на Острова българи само за последните няколко години се е
увеличил трикратно. Студентите ни в германските висши учебни заведения са 12 500, а в американските и канадските – общо около 3 664. Висок е броят им и в холандските и датските университети и
колежи. Източник: http://malta.world-education.bg (19.08.2011).
84
http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2011 (12.09.2011).
85
В Кеймбридж има изградена и вътрешна система за оценка от страна на студентите, но тя по-скоро
бива използвана за оптимизация на комуникацията в посока студенти-университет.
86
Проучването се провежда сред всички колежи и университети (частни и държавни) в Англия, Уелс,
Северна Ирландия, както и 14 университета от Шотландия. Целевата аудитория са студентите последен курс от съответната образователна степен (бакалавър, магистър, докторант).
87
http://ebookbrowse.com/nss-2011-questionnaire-pdf-d61364298 (03.12.2011).
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(учебно разписание, навременно информиране, цялостна организация на курса);
учебни ресурси (библиотека, IT, съоръжения) и лично развитие (подкрепа за увереност, комуникационни умения, справяне с непознати проблеми).
Форматът на въпросника може да се допълва с до 5 допълнителни групи въпроси според изискванията и нуждите на съответния университет88.
Гореописаният подход носи редица предимства за Университета в Кеймбридж,
като обективност и висок професионализъм при провеждане на изследването и обработване на крайните резултатите; системно изграждане и поддържане на база с
данни, чрез която е възможно да се сравняват текущите резултатите с тези от
минали периоди, както и да се очертаят тенденции по отношение удовлетвореността от качеството на съответната образователна програма.
Вторият по рейтинг великобритански университет Оксфорд също се е доверил на Годишното национално проучване на студентите (NSS) при мониторинг на
студентската удовлетвореност относно полученото качество. Същият университет
през 2001 г. инициира свой проект, чиято цел е да оцени студентските възприятия по
отношение на учебната среда89. Разработен е инструмент, чрез който се събира
информация относно възприятията на студентите за учебната среда в четири ключови области според Рамсдън (1991): възприемано качество на преподаване;
яснота на целите на съответния предмет или задача, с които студентите са
ангажирани; характер на системата за оценяване, т.е. дали тя стимулира обучението, или само изпълнение на зададените изисквания; начин на възприемане
на натовареността по съответната дисциплина и ключови умения.
Основната идея, на която е подчинено гореописаното вътрешно университетско проучване, е, че когато фокусът на учебната дейност е високо качество
на изхода на обучението, то студентските възприятия за учебната среда са
също толкова важни, ако не и по-важни от възгледите на академичния състав,
който създава и проектира тази среда. Възприятията в случая се приемат като
ключов (стартиращ) процес в така нар. 3P модел на обучение (presage – предопределящи фактори, process – процес, product – продукт).(виж фиг. 4)

88

Резултатите от проучването са на разположение на кандидат-студентите на Unistats.com, за да направят по-информиран избор на университет и специалност. Специален достъп до по-подробни резултати и зависимости има всеки един университет и колеж, участващ в проучването, за да се установят
най-добрите практики и да се подобри обучението на студентите според маркираните от тях слабости.
89
http://www.learning.ox.ac.uk/media/global/wwwadminoxacuk/localsites/oxfordlearninginstitute/ documents/
Illuminatio_2002.pdf
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Предопределящи

Процеси

Краен продукт

фактори
Характеристики на
студента
(предишен опит, настоящи
разбирания и др.)

Студентски възприятия
на уч.среда
(добро преподаване,
ясни цели и т.н )

Студентски подходи
в ученето
(т.е как те учатзадълбочено
или повърхностно)

Учебна среда на
курса и катедрата
(Дизайн на курса, методи на
преподаване и оценяване

Резутати от
обучението
(количество и
качество
на получените
знания и умения )

Фиг. 4. 3-P модел на университетско обучение 90
В модела се разграничават студентските възприятия включително и възприеманото качество на учебната среда от полученото качество на финала на обучението. За ръководството на един университет това означава, че може да контролира
желания краен резултат по отношение на качеството посредством информация за
студентските възприятията през целия курс на обучение, както и навременни корективни мерки по елементите на учебната среда.
Внимание заслужава и практическият опит на Бирмингам Сити Юнивърсъти
(BCU), който от 1980 г. проучва и използва удовлетвореността на студентите от
всички форми и курсове на обучение като инструмент за управление и моделиране
качеството на образование. Характерни черти тук са91:
• Лонгитюдният подход в събирането и анализирането на информацията, който позволява на университета да следи студентската удовлетвореност ежегодно и да предприема навременни корективни мерки92.
• Изследователската цел е оценка на качеството на образование в BCU и
неговите компоненти от гледна точка на студентите.
За целта е създаден въпросник, чрез който студентите оценяват по две паралелни скали – за удовлетвореност и степен на важност – следните елементи на
своя опит: организация на образователния курс и системата на оценяване;
системата за дистанционно обучение Мудъл; библиотечните услуги;
достъпът до компютърни зали и библиотека; компютъризацията на съответния факултет; отделът за развитие на персонала и студентите; обслужването на студентите; бирмингамския студентски съюз § социален живот;
дискриминацията и малтретирането.
90

http://www.learning.ox.ac.uk/media/global/wwwadminoxacuk/localsites/oxfordlearninginstitute/ documents/
Illuminatio_2002.pdf
91
www.bcu.ac.uk/crq/publications/.../UCE_2007_Full_Report.pdf (10, 2011).
92
Финален етап на проучването е обратната връзка със студентите чрез публикуване на списък от
корективни действия на базата на получените резултати.
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Внимание заслужава и самостоятелното проучване на Бренда Олдфийлд и
Стийв Бейрън от Манчестър Метрополитън Юнивърсъти от 2000 г., чиято крайна
цел е да се установи как студентите от факултет „Бизнес мениджмънт“ на различни университети във Великобритания възприемат полученото образование. Според
факторния анализ на събраните данни от 333 студенти специалност „Бизнес и мениджмънт“ се извеждат и следните три измерения на възприемано качество93: необходими/задължителни елементи на образователния процес (за извършване
на основните задължения на студентите: пълна и точна информация от администрацията, готовност за разрешаване на проблеми, загриженост от академичния състав
и др.); приемливи елементи (желателни, но не и съществено необходими за изпълнение на студентските задължения: склонност към индивидуално отношение от
страна на академичния състав към студентите, време за извършване на административни процедури, интерес от академичния състав към изникнали проблеми на
студента и др.); функционални елементи (от значение за практическите умения на
студентите: съвременно оборудване, удобно работно време на факултета и др.).
За целите на проучването се адаптира известният изследователски инструмент SERVQUAL в контекста на висшето образование. Окончателният въпросник
е разработен според алтернативната версия на SERVQUAL, т.нар. SERVPERF94.
В случая целевите респонденти са прекарали най-малко 6 месеца в университета
по време на проучването и от тази гледна точка не е целесъобразно те да оценяват
очакванията им в ретроспективен план, след като вече са обременени от своя опит.
Ценен момент в изследването на Манчестър Метрополитън Юнивърсъти е
направеното сравнение между студентите 1-ва и последна година, което доказва,
че с течение на времето студентските възприятия се променят, като прогресивно
нараства ролята на т.нар. приемливи елементи с приближаване края на обучението. Този резултат подкрепя тезата, че преценката за качество не би трябвало да е еднаква през целия курс на обучение, тъй като студентските възприятия за получено качество се изменят през годините – като обща оценка,
като съвкупност от източници на качество и степен на важност.
В практиката на немските университети се очертават някои различия в сравнение с университетите във Великобритания. Според проучване на системите за
управление на качество във всички 24 държавни университета (стар и нов тип
„Fachhochschulen”) в Северна-Вествалия (CHE 2005) е установено, че се прилагат
различни подходи и инструменти за осигуряване на качеството95. Изследването
доказва, че основен елемент за осигуряване на качеството остават формите на
оценяване. В същото време повечето университети в Северна-Вествалия са въвели и оценка от страна на студентите. Все по-често университетите търсят обратна
връзка с настоящи и бивши студенти с цел оценка на преминалия курс на обучение.
93

Oldfield, В., St. Baron. Student perceptions of service quality in a UK university business and management
faculty. // Quality Assurance in Education, Vol. 8, №2, 2000, pp. 85–95.
94
Основните характеристики на двата модела са коментирани подробно в предходния параграф на
настоящата студия.
95
Federkeil, G. The Dynamics of Quality Assurance in German Higher Education, CHE – Centre for Higher
Education Development.
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В таблица 4 са представени в обобщен вид практиките на най-добрите университети в Германия (според световната класация за 2010 г. на QS Topuniversities.com),
т.е характеристика на изследвания, които конкретно са посветени или индиректно
касаят студентските възприятия за качество.
Таблица 4
Водещи немски университети и техните изследователски практики
в областта на възприеманото качество

Университет

Ранг в
СветовВид
ната
проучване
класация

Университет
Хайделберг

51

Технически
университет
– Мюнхен
(TUM)

58

„LudwigMaximilians“
университет
в Мюнхен
(LUM)

66

Анкета96

– Опитът на
студентите с
университета
– Бъдещето им
професионално развитие

Цел

Подобряване
качеството на
преподаване
и обучение

Целева
аудитория

Текущият
випуск от
абсолвенти

Други характеристики

– от 2008 се провежда
ежегодно проучването;
– онлайн (паролите се
дават след заявка по email)

Няма публична информация за проучванията в тази посока.

Анкета

Свободен
университет
– Берлин
(FUB)
70

Фокус

Анкета

Удовлетвореност на
студентите

Да се открият
силните и
слабите
Студенти по
страни на
Бизнес
обучението
администрация
по Бизнес
администрация

Проучването се
провежда на ниво
факултет през 2002 и
2004 г.

Оценка
настоящите
условия за
следване в
университета97

Системно
оптимизиране и
Всички студенти
подобряване
бакалаври с
на условията активен акаунт
за следване в
FUB

– Проучването се
провежда от 2006 г.
през интервал от 2
години;
– Онлайн се провежда с
помощта на
лицензиран софтуер
Unizensus

96

Анкетата е достъпна на https://hrz-vm146.hrz.uni-kassel.de/jsp/qtafi/projects/heidelberg _uni_w2 само
чрез парола за студенти на университета.
97
http://www.fuberlin.de/universitaet/entwicklung/qualitaetsmanagement/bachelorbefragung/ bachelorbefragung -2010.pdf (27.10.2011).
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Въпросникът от изследването на студентите по „Бизнес администрация“ на
Университет „Лудвиг-Максимилианс“ в Мюнхен включва следните компоненти:
– обща удовлетвореност от обучението като
цяло;
– обша удовлетвореност от начина на
преподаване (36 въпроса-твърдения);
– удовлетвореност от преподавателите (24
въпроса-твърдения);
– удовлетвореност от предлаганата
информация във връзка със следването;
– удовлетвореност от студентско обслужване
(10 въпроса);
– удовлетвореност от връзката между теория
и практика (4 въпроса);
– удовлетвореност от атмосферата в LUM;

– удовлетвореност от други дейности на
университета;
– въпроси, свързани с отношението на
студентите към бъдещето, успеха и
текущите им постижения;
– 9 психографски твърдения за оценка
по 5-степенна рейтингова скала;
 въпроси, свързани с +/- впечатления на
студентите по време на курса на
обучение;
 мерки за подобряване на
удовлетвореността;
 въпроси, свързани с избора на
специалността в LUM;
 демографски въпроси.

Изследването е проведено по класическата методика за проучване на удовлетвореността.
Интересното е, че за Техническия университет в Мюнхен няма открита публична информация за провеждане на каквито и да е проучвания сред студентската
му аудитория. За сметка на това тяхната система за управление на качество включва
модул за управление на обратната връзка. Чрез него се дава възможност на
всички студенти и служители да участват активно в подобряване качеството на
университета. В стандартен онлайн формуляр всеки може да изпрати своите жалби
или идеи за подобрение.
От представените немски университети в табл. 4 прави впечатление, че само
Свободният университет провежда изследване с по-голям обхват (сред всички
бакалаври, независимо от годината им на следване) с цел системно, на 2 години, да
се оценяват и подобряват условията на следване: структура и състав на бакалавърските специалности; организация на курса на обучение, дизайн на модулите в обучението, качество на преподаването, академични изисквания,
инфраструктура и климат, обмен на студенти, постижения в обслужването и подпомагане на студентите и др.
Вниманието на авторите се насочи и към основни научни и образователни
центрове в Азия. Мотивите за това решение бяха продиктувани от нарастващото
значение на редица азиатски държави за световната икономика. Проведеното кабинетно проучване показва, че университетите в Индия и Малайзия имат сериозен
научен и изследователски опит по отношение на категорията качество на висшето
образование и по-конкретно:
• дефиниране същността и основните детерминанти на качеството 98
на висшето образование на базата на обстоен преглед на съществуващата
литература до този момент;
98

Arivalan Ramaiyah, Ahmad Nurulazam Md. Zain, Halim Bin Ahmad, Exploring the dimensions of service
quality in higher education research. pdf
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• разработване на инструмент за изследване качеството на висшите
заведения – разработен е нов модел за измерване на качеството на висшето образование в Индия (SQM-HEI)99, коментиран подробно в предходния параграф на настоящата студия;
• детерминиране на основни фактори, влияещи върху възприеманото качество100 – Куек и Гединг през 2009–10 г. провеждат изследване в
частно висше учебно заведение в Малайзия, като ползват за изходна база
процесния модел за качество на образованието. Общо 458 студенти участват в това изследване. Проучването установява, че съществува положителна връзка между начина, по който студентите възприемат качеството на
предлаганото им обучение и следните категории: качество на персонала от
университетската библиотека; отзивчивост на персонала от „Учебен отдел”; съдържание на учебната програма; разнообразие от развлекателни
дейности за студентите; модел за управление на процесите, гарантиращи
качеството на образованието.
Основният принос на Куек и Гединг е, че доказват необходимостта от интегриран подход при формиране на по-пълна и точна оценка на възприеманото качество от
страна на студентите, т.е. дефиниране на фактори, характерни за „inside-out” и „outsidein“ подхода. Също така моделът за управление на качеството в дадено висше учебно
заведение, както и всички управленски решения в тази посока не би трябвало да се
разглеждат самостоятелно от възприеманото качество на студентите. Авторите препоръчват да се прилагат различни стратегии за допълване и засилване на процеса на
предоставяне на качествено образование на студентите като: подобряване на качеството на библиотекарите при обработката на студентски запитвания, насърчаване
на отзивчивостта на персонала от „Учебен отдел“; поддържане на съвременно теоретично и актуално практическо ниво на учебния план и програми, увеличаване на
развлекателни дейности, предвидени за студентите.
Каква е практиката в българските университети? От 2010 г. със съдействието на МОН се създаде официална рейтингова система на българските висши училища. Новата рейтингова система е ориентир за качеството на образованието в
конкретните висши учебни заведения, защото класацията се базира на широк кръг
от индикатори (над 50 бр.), които според редица автори се явяват ключови детерминанти на качество101. За целите на настоящото изследване, а и за целите на постигане на по-добри резултати в хода на изпълнение на цялостния проект, е релевантно да се проучи практиката на водещите университети от направление „Иконо-

99

100

101

Senthilkumar, N., A. Arulraj. SQM-HEI – determination of service quality measurement of higher education
in India. // Journal of Modelling in Management, Vol. 6, №1, 2011, pp. 60–78
Kwek, Ch., J. Gading. Education Quality Process Model and Its Influence on Students’ Perceived Service
Quality. // International Journal of Business and Management, Vol. 5, № 8, August 2010.
Оценките за тези индикатори са формират на базата на статистически данни и резултати от социологически проучвания сред различни групи от потребители – студенти, преподаватели, завършили и
работодатели.
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мика“102 и по-точно техни изследвания, свързани пряко или косвено със студентските възприятия за качество на полученото образование. Резултатите от кабинетно проучване в тази посока са обобщени в таблица 5.
Таблица 5
Практики на водещи български университети в професионално
направление „Икономика“ в измерване на студентските възприятия
за качество на образованието

Университет

Вид
проучване

1.Американск Анкета
и университет
– Благоевград

Софийски
университет
„Св.Климент
Охридски“ –
София

Цел

Характеристика на проучването

Да се обвърже стратегическото
планиране и по точно всеки годишен
план за развитие на университета и
отделните компоненти на качество с
оценката на пряко заинтересованите
страни – студенти, преподаватели и
административен персонал

- паралелно се анкетират студенти,
преподаватели, административен
състав по факултети в края на всяка
учебна година;
- на два етапа се провежда: анкета с
отворени въпроси и анкета за оценка на
мисията и визията на университета и
всички ключови компоненти на
качеството на образование в него

Няма публична информация за системата за управление на качеството, както и дали
университетът проучва студентските възприятия за качеството на образование.

Университет Web
за национално базирана
и световно
анкета
стопанство –
София

Периодична оценка качеството на
преподаване през съответния семестър

- проучването се провежда всеки
семестър;
- използва се системата Web-студент;
- студентите оценяват само изучаваните
дисциплини през семестъра

Висше
училище по
застраховане
и финанси –
София

Анкета

Да се определи нивото на
удовлетвореност от: качество на
обучението; материална база и от
преподаватели

- провежда се от Центъра за кариерно
развитие;
- целева аудитория е випускът от
дипломанти

Стопанска
академия „ Д.
А.Ценов” –
Свищов

Анкета

С цел проучване удовлетвореността на - разработена и утвърдена е методика на
студентите от качеството на обучение в
конкретното проучване103;
следните направления:
- целевата аудитория са студентите от
всички образователни степени
 академична среда,
(бакалаври, магистри и докторанти) и
 обучение по специалност;
всички форми на обучение (редовна,
 обучение по дисциплина;
задочна и дистанционна форма);
 начин на преподаване и др.

102

103

За 2010 г. в топ 10 от университети в направление „Икономика“ според http://rsvu.mon.bg/RSVU
попадат:1) Българо-американския университет; 2) Софийски университет „Св. Климент Охридски”;
3) Университет за национално и световно стопанство – София; 4) Висше училище по застраховане и
финанси – София; 5) Икономически университет – Варна; 6) Пловдивски университет „Паисий
Хилендарски”; 7) Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов”– Свищов; 8) Университет по
хранителни технологии – Пловдив; 9) Висше училище международен колеж – Албена, Добрич; 10)
Европейски колеж по икономика и управление.
Виж по подробно www.uni-svishtov.bg/quality/CKO.../Metodologia_IAOKU.pdf
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- за бакалаври анкетата се провежда в
началото на всеки нов семестър, а за
магистри, дистанционна форма – след
приключване на всеки изпит;
- проучването се провежда и по
специалности преди започването или
непосредствено след държавния изпит
за съответната специалност.
Икономически Анкета
университет –
Варна104

Цел – проучване удовлетвореността на
студентите от качеството на обучение
и от качеството на административното
обслужване. Изследването обхваща
следните направления:
 степен на важност на
компонентите на образователния
продукт върху качеството на
доставяно образование;
 обща преценка за
удовлетвореност от качеството на
обучение в Университета;
 преценка за удовлетвореност от
качеството на отделните
компоненти на обучение;
 степен на важност на
компонентите на
административното обслужване
върху качеството на същото;
 обща удовлетвореност от
качеството и удовлетвореност от
качеството по компоненти.

- проучването има континуален характер
- провежда се всяка учебна година
- целеви аудитории са студенти от всички
образователно квалификационни
степени и всички форми на обучение
Съгласно действащата система за
управление на качеството ISO 9001:
2008 в Университета е
институционализирано самостоятелно
звено за качество на обучението

От представените практики на водещите 65 висши учебни заведения, обучаващи в направление „Икономика“, 5 от тях се интересуват как студентите оценяват
качеството на образование като цяло (т.е всички негови компоненти) или само конкретен негов елемент, например качество на преподаване. По-специално внимание
заслужава опитът на Икономически университет – Варна и на Стопанската академия „Д. А. Ценов“, защото обект на проучване там са всички видове студенти,
които може да има един университет, т.е. така се осигурява една пълна и подробна
оценка за текущото качество на обучение. Удовлетвореността на студентите в изследванията се декомпозират в 14 конкретни подизмерения на качеството на обучение.
В заключение може да отбележим, че в изследователската практика на разгледаните университети от различни държави няма консенсус по отношение инструментариума и методиката за измерване на категорията възприемано качество
според студентите на образованието, нейните подизмерения, както и факторите,
104

В рейтинговата система на висшите училища в България, ИУ – Варна заема 4 позиция в общата
класация на направление „Икономика” за ОКС бакалавър и магистър, 7 позиция на направление
„Администрация и управление” за ОКС бакалавър и магистър, 3 позиция в направление „Туризъм”
в ОКС професионален бакалавър, бакалавър и магистър и на 6 позиция в направление „Информатика и компютърни науки” за ОКС бакалавър и магистър. В таблицата е представен на последно място
поради принадлежността на авторите към ИУ – Варна.
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които й влияят. Безспорен остава фактът, че водещите университети според световни и национални класации все повече се интересуват и системно търсят вече
оценката на своите студенти за качеството на обучение, което са получили. Тази
оценка се явява изходна база за промени на предлаганото образование. Добрите
практики могат да се репликират и внедрят, но не и автоматично т.е. без да се
отчетат техните слабости и положителни страни, както и условията на конкретна
образователната среда и спецификата на даденото висше учебно заведение. Може
да се каже, че практиката по следене на възприеманото качество е в процес на
навлизане. Особено в България този процес е в ранен стадий, което още веднъж
подкрепя актуалността на настоящото изследване.
Заключение
Може да се каже, че в хода на цялостното изследване се откриха интересни
гледни точки, достижения, практики, противоречия, които в още по-голяма степен
насочват към идеята, че изследването има основание и смисъл.
В хода на работата се очерта релацията „качество – възприемано качество”,
която беше необходима, за да се направи ясно разграничение между двете концепции и за да се аргументира мястото на възприеманото качество в рамките на цялостната идея за качество във висшето образование.
Очерта се съдържанието на възприеманото качество като възприятие. Преценката за качество на получаваното образование има многомерен характер и се
предизвиква от разнообразни характеристики на образованието като услуга.
Изведени са особеностите на образователния продукт, т.е. неговата специфика от гледна точка на услугите, което дава възможност за по-нататъшна работа в
посока на ясното формиране на измервателните процеси, които предстоят в хода на
целия изследователски проект.
Проучени са методиките, прилагани от различни автори при определяне на
възприеманото качество на образованието. Изследването установи, че най-често
прилаганата към момента методика е SЕRVQUAL.
Практиката на различни водещи университети в света потвърждава многообразието и липсата на единство. Наблюдението установява интересен факт, свързан
с това, че в много университети „удовлетвореността” се приема за синоним на
качество. Това от гледна точка на съдържание на двете концепции е неточно. В
някои системи за качество се наблюдава „удовлетвореността от качеството”, а
според авторите на настоящата студия „възприеманото качество” може да се наблюдава директно. Също така считаме, че в оценката „удовлетвореност от качеството” е възможно да съществува компромис, който е породен от преценката за
обективните предпоставки, които съществуват в средата и в организацията, които
пречат на постигането на върхово качество към даден момент. Това са породените
съмнения в резултат на настоящото изследване, които мотивират в още по-голяма
степен работата на екипа в следващите етапи от цялостния проект.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PECULIARITIES
OF PERCEIVED QUALITY IN HIGHER EDUCATION
Assoc. Prof. Dr Maria Kehayova-Stoycheva,
Chief Assist. Prof. Dr Boryana Grancharova-Nikolova,
Assist. Prof. Borislava Cherkezova,
Assist. Prof. Yordan Nedev
Abstract
The study focuses its attention on the peculiarities of the concept of consumer assessment
of quality in the area of higher education. During the past few years there have been serious
debates in the public space in Bulgaria, in the countries of “the new democracies” and in the
European education area with respect to the issue of what is quality in higher education and are the
institutions which provide such education of good quality. An ever-increasing number of institutions
offer training at the various levels of higher education. The global tendency toward agхing of the
population reduces the inflow of those seeking this kind of services in the most developed countries.
It becomes more and more important for Universities to attract the attention of primary and secondary
consumers, proving that they provide quality education and quality labour force at the output of
the system. In order for this task to be possible it is necessary that Universities are aware of what
the content of quality according to consumers is, i.e. they should be familiar with what the perceived
quality is.
In the present study there is mainly used the marketing approach combined with the
psychological approach in the conceptualization of the nature of perceived quality. There have
been applied the following: the method of theoretical analysis and synthesis, the method of desk
study in its two varieties - analysis of secondary sources and content analysis.
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THEORETISCH-METHODOLOGISCHE BESONDERHEITEN
DER WAHRGENOMMENEN QUALITÄT DER HÖHEREN BILDUNG
Doz. Dr. Mariya Kehayova,
Hauptass. Dr. Boryana Grancharova-Nikitova,
Ass. Borislava Cherkezova,
Ass. Yordan Nedev
Zusammenfassung
Schwerpunkt der vorliegenden Studie sind Besonderheiten des Konzeptes über die
Qualitätsbeurteilung der höheren Bildung durch die Nutzer. In den letzten Jahren lanfen in der
Öffentlichkeit in Bulgarien, in den “neuen Demokratien” und im europäischen Bildungsraum
eingehende Diskussionen über die Spezifik der Qualität der höheren Bildung und über die Frage, ob
die Institutionen, die diese Bildung anbieten, auf einem angemessenen qualitativen Niveau sind.
Immer mehr Institutionen bieten Ausbildung auf verschiedenen Ebenen der höheren Bildung. Die
globale Tendenz der Bevölkerungsalterung verringert die Nachfrage dieser Art von Dienstleistungen
in den hoch entwickelten Ländern. Es wird zunehmend wichtig, dass die Universitäten primäre und
sekundäre Nutzer ansprechen, indem sie beweisen, dass sie eine hochwertige Bildung anbieten
und hochwertige Arbeitskräfte für die Wirtschaft liefern. Um das zu ermöglichen, müssen die
Universitäten die Spezifik der Qualität in der Wahrnehmung der Nutzer der Bildung, d.h. die
wahrgenommene Qualität, kennen.
In der vorliegenden Studie wird hauptsächlich das marketingorientierte Herangehen in
Verbindung mit dem psychologischen Herangehen bei der Konzeptualisierung der wahrgenommenen
Qualität verwendet. Eingesetzt werden außerdem: Die Methode der theoretischen Analyse und
Synthese, die Methode der Sekundärforschung in ihren zwei Arten – Auswertung von sekundären
Daten und inhaltliche Auswertung.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ВОСПРИЯТИЯ КАЧЕСТВА В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
Доц. д-р Мария Кехайова – Стойчева,
гл. асс. д-р Боряна Грынчарова – Никитова,
асс. Борислава Черкезова, асс. Йордан Недев
Резюме
Акцент внимания настоящего исследования стоит на особенностях концепции потребительской оценки качества в сфере высшего образования. В последние несколько лет в общественном пространстве Болгарии, в странах „новой демократии” и в европейском образовательном пространстве идет широкая дискуссия по вопросу о том, что такое качество высшего
образования и качественны ли институции, обеспечивающие это образование. Все больше
институций предлагает обучение на различных уровнях высшего образования. Глобальная
тенденция к постарению населения уменьшает спрос на услуги такого характера в наиболее
развитых странах. Все более важным оказывается то, чтобы университеты привлекали внимание первичных и вторичных потребителей, доказывая, что они дают качественное образование и качественную рабочую силу на исходе системы. Для реализации этой задачи необходи-
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мо, чтобы университеты получали отзыв о содержании качества от потребителей, то есть
имели бы представление о восприятии качества.
В настоящем исследовании применяется в основном маркетинговый подход в сочетании с психологическим подходом в концептуализации характера воспринимаемого качества.
Применение нашли метод теоретического анализа и синтеза; метод кабинетного исследования, в частности, две его разновидности: анализ вторичных источников и анализ содержания.

Съдържание
Увод

........................................................................................................................ 155

1. Възприемано качество – съдържание, особености и характер ....................... 157
2. Висшето образование като услуга ..................................................................... 168
3. Източници за формиране на преценката на студентите
за качеството на получаваното образование ..................................................... 176
4. Примери за добри практики при оценка
на възприеманото качество на образователния продукт ................................. 184
Заключение ................................................................................................................ 193
Използвана литература ............................................................................................ 194
Резюме на английски език ........................................................................................ 195
Резюме на немски език ............................................................................................ 196
Резюме на руски език ............................................................................................... 196

197

