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Abstract: The aim of the research is to create a formal view in models of education in the 

leading and most famous alternative study institution. The models will provide knowledge for 

improvement of training in our university. 
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1. Въведение 

Традиционният метод на обучение остарява и всеки може лесно да се увери в това. Все 

по-често се случва да чуем гласа на недоволните ученици, учители, родители. Изглежда, че 

конвенционалното образование вече не може да осигури оптимално знание за съвременното 

общество. 

Затова и ставаме свидетели на навлизащите нови, модерни практики, които действат на 

принцип,  различен от досегашния. Много от тези системи са все още на експериментално 

ниво, но по- усъвършенстваните от тях показват огромен потенциал и обещаващи резултати. 

Пример за това е проектът Софтуерен университет. Това е модерен образователен център, 

създаващ професионалисти в областта на програмирането. За да разберем кое го прави 

толкова желан сред младите, ще разгледаме неговата структура като схема на бизнес модел. 

2. Материал и метод  

За целите на проучването ще използваме предложената от д-р Александър Остервалдер 

схема на бизнес модел Canvas. Business Model Canvas представлява стратегически модел за 

управление и мощен шаблон за стартиране и разработване на нови или разглеждане на вече 

съществуващи бизнес модели. Използва визуална графика с елементи, описващи 

предложение за стойност, инфраструктура, клиенти  и финанси на фирмата и др. (Yordanova, 

2013) 

Като пример на приложение на модела на Остервалдер за описание на бизнес модел 

даваме бизнес модела на най-популярната социална мрежа Facebook (фиг.1).  В схемата се 

прилагат 9 ключови елемента: клиенти, взаимодействие и канали, предоставена стойност, 

ключови дейности, ключови ресурси, ключови партньори, структура на разходите и печалби. 
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Фиг. 1. Схема на бизнес модела на Facebook 

Този модел може да се приложи към работата на всяка образователна институция и би 

помогнал за нейното обновяване на технологично и организационно ниво.  

На фигура 2 е представен бизнес модел в образованието, който често се нарича 

пробивен или иновативен. Пробивните елементи в схемата са обобщени и представени 

представени от Йорданова (2014) в следния вид:  

 В сегмента Клиенти се добавя Глобализацията на потребителите на 

образователната услуга; 

 Взаимодействието с потребителите/клиентите на обучението се включват 

Платформите за учене онлайн и мобилно, както и Общностите за споделяне на 

състояние и истории;  

 Централния сегмент на модела – Предлагана стойност за потребителя се обогатява 

с Образователни услуги при поискване; 

 Управление на съдържанието се превръща в ключова дейност; 

 Към ключовите ресурси роля играят Видео курсове, информационни графики и 

игри; 

 Социалните мрежи и компании за медийни технологии са новите ключови 

партньори; 

 Към разходната част се добавят медийните разходи; 
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 Приходите се обогатяват с лицензи и записвания/абониране. 

Тази схема може да се приложи за описание на организацията на работа на всяка 

образователна институция. В Интернет има достъпни сайтове и инструменти за работа в 

реално време по създаването и описването на конкретен бизнес модел, какъвто е Canvasier 

(GmbH, 2011) . Основният принцип, който се прилага, е принципът на услугата.  

В настоящата статия прилагаме този подход, за да определим и създадем схема на 

модела на обучение, по който работи Софтуерен университет. (GmbH, 2011) 

 

Фиг. 2. Схема за представяне на бизнес модел в образованието 

3. Дискусия 

Ако разгледаме Софтуерен университет като бизнес проект през призмата на Canvas 

Business Model, то можем да онагледим деветте компонента на бизнес модела с фигурите  3 – 

11, които са определени в рамките на настоящата работа.  

Най-важното, или центърът на този модел, е предлаганата стойност. (фиг.3) 

Взаимодействието с клиентите, с възможните потребители на услугата разчита на 

съвременни технологични средства (фиг. 4). Каналите за връзка с обучаваните също разчитат 

на модерни комуникации (фиг. 6).  Сегментацията на клиентите или потребителите е 



STUDENT ALMANAC                                                                                Volume 4, 2017 
 

27 
 

представена на фигура 5. На фиг. 7 виждаме част от фирмите, с които работи Софтуни, а на 

фиг. 8 – множество от дейностите, в които студентите взимат участие. Ресурсите на 

университета са изобразени на фиг.9, а фиг. 10 и фиг. 11 са приходите и разходите на 

университета. 

В допълнение, важни за организация на дейността на този университет са следните 

особености:  

 Задължителен за всички обучавани е нулевият курс. Неговата цел е даде обща 

представа за материята, както и насока на студентите за това с кое направление 

искат да се занимават. По този начин им помагат да направят своя избор. 

  Студентите имат  избор измежду 4 професии – C# web developer; Java web 

developer; PHP developer; Java script developer. Те са актуални и търсени от бизнеса 

компетенции. 

 Яснотата за пътя и крайната цел на обучителните курсове правят университета 

толкова желан. Не се изучават излишни, ненужни и с неясно бъдещо приложение 

дисциплини. Това мотивира студентите.  

 Използването на социална информатика като Google групи, Facebook, Email, 

медийни кампании, семинари в различни градове спомага за информиране на 

младежите за предлаганите стойности.  

 Сферата на информационните технологии и програмирането е една постоянно 

развиваща се среда. Фундаменталните основи на програмирането се учат от всички, 

но обучението преминава в изучаване на най-модерните и търсени от пазара 

умения.  

 

  

Фиг. 3. Стойност 

 

Фиг. 6. Канали за връзка Фиг. 4. Взаимодействие с 

клиентите 

Фиг. 5. Клиенти 
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Фиг. 7. Ключови партньори Фиг. 8. Ключови 

дейности 

Фиг. 9. Ключови ресурси 

 

 

Фиг. 10. Разходи Фиг. 11. Приходи 

 

4.Заключение: 

В рамките на настоящата работа определеното съдържание на деветте елемента от 

модела на Софтуни е онагледено чрез системата Canvazier  (GmbH, 2011). Този начин помага 

да се концентрираме върху най-важните същностни черти в организацията на работа на този 

университет, както и на всяка организация, погледната от бизнес гледна точка. Направеният 

модел е достъпен за разглеждане и редактиране с връзки, включени в списъка на Използвана 

литература. 

1. Особено атрактивни за модела на работа на Софтуни са следните характеристики: 

 Модел на иновативно обучение; 

 Лесна и удобна информация от сайта; 
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 Мотивация за работа в екип; 

 Преподавателите са запалени  в съответната област, с много опит и желание; 

 Създават яснота за крайната цел на обучението и за начина, по който ще се 

постигне; 

 Видеа за всеки от курсовете; 

 Кредитна система, която е използвана за мотивация на студентите; 

 Практични умения за общуване; 

 Изисквания към резултатите на обучаваните; 

 Диплома и сертификат за IT специалист. 

Резултатите от тяхната работа и статистическите данни, публикувани на сайта им, 

показват, че този модел е успешен. Подлежи на разширяване в насока учебни материали, 

тематика, места на провеждане на обучението и др. От откриването през 2013 г. досега, 

Софтуни има повече от 53000 кандидат–студенти, като завършилите успешно наброяват 

6300. Над 90% от завършилите са започнали работа по специалността. 

2. Начините за мотивация на студентите в Софтуни може да се определи като 

иновативен, не само поради използването на съвременни технологии. Там осигуряват 

реализация на най-добрите. Мотивират ги да станат най-добри, за да им помогнат да си 

намерят по-добра работа.  

3. Това, което е добро при тях, е методът „учене чрез правене“. Развиват се 

непрекъснато, като разширяват дейностите, тематиката на обучение, начините на 

провеждане на занятията. Предлагат семинари, свързани с развитие на личността, работа в 

екип, комуникативност. Осъществили са връзка с бизнеса. Работи се непрекъснато, няма 

ваканция.  

4. За да може нашият университет да е конкурентен на тяхната организация, трябва да 

се използват активно всички възможни съвременни информационни и комуникационни  

канали за връзка с потребителите на образователната услуга, която предлагаме. Или да влезе 

в действие така наречената социална информатика – имейл, Гугъл групи, форуми, социална 

мрежа. 

5. Тракийският университет разполага с платформа за електронно обучение, 

разработена и поддържана като корпоративна образователна среда. Препоръчително е 

нейните възможности за хранилище на учебни ресурси, среда за интерактивно обучение и 

средство за комуникация между обучаваните и преподавателите да се използват и още по-

голяма част от изучаваните дисциплини в университета да се осигурят с електронни курсове. 

6. Прилагането на съвременни методи за обучение като: „учене чрез правене“, 

геймификация, работилници, работа с речници, създаване на Wiki, и др. трябва да станат 

ежедневна методическа практика.  
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