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Abstract: the image has undoubtedly become an integral part of any organization. it fosters the creation 
of harmonious and stable relationships and connections with society. Nowadays universities are not just direct-
ly linked with society. they also have their impact on its status and development. accordingly, the image of the 
university institution is of great importance as a factor that generates confidence in it and guarantees corporate 
advantages. the article presents the significance of the university image and the need to explore the relation-
ship image – trust. 
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понятието „имидж на организацията“ има различни дефиниции, като повечето от тях са свързани със 
субективна оценка и възприятия [1]. обобщено можем да твърдим, че имиджът на организацията е це-
ленасочено проектиран за нея, въз основа на спецификата на дейността ѝ, свойствата, предимствата, ка-
чеството и производителността ѝ. образът е залегнал в съзнанието на целевата група, като често той е от-
ражение на очакванията ѝ за организацията. 

имиджът на организацията е в основната на нейната обществена оценка и отразява ефективността на 
нейните дейности [2]. успешната дейност на организацията до голяма степен се определя от нейното въз-
приятие от обществеността. според котлър и келър [3] имиджът е пряко свързан с общественото възпри-
ятие относно организацията и предлаганите услуги. добрият образ е мощен инструмент не само за при-
вличане на потребителите за избор на продукти или услуги, но и за подобряване на нагласите и удовлет-
вореността им от компанията [4].

една от характеристиките на имиджа е тази, че той се различава за отделните групи от населението, 
тъй като желаното поведение на определени групи от обществото във връзка с организацията е различно 
[5]. с други думи, една и съща организация, в частност университетската институция може да се възпри-
ема по различни начини от страна на обучаеми, родители на обучаемите, държавните структури, медии-
те и т.н. поради което можем да считаме, че основният фактор, влияещ върху имиджа на университета, е 
качеството на информационно-комуникационната дейност с целевите групи, които са потребители на об-
разователни услуги. колкото по-голяма е информираността на целевата група за дадена институция, тол-
кова по-позитивно би могло да е нейното мнение за нея. изследванията показват, че имиджът на дадена 
организацията се състои от два основни компонента – логическия и емоционален компонент [6]. първи-
ят е свързани с характеристики, които лесно могат да бъдат измерени, докато вторият притежава психо-
логически измерения, които са свързани с чувствата и отношението на хората.

имиджът на университета не е единствено залегнал в съзнанието образ, а също така дава допълни-
телни обещания, свързани с емоционални преживявания за професионалното израстване, кариерата и 
за финансови очаквания, които възникват при споменаването на университета [7]. именно този аспект е 
изключително уязвим при работата с групите.
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когато изследваме имиджа, е необходимо да обърнем внимание и на понятието идентичност. те са 
пряко свързани, когато говорим за генериране на доверие в образователната институция. идентичността 
е съвкупността от символите, която организацията използва, за да се идентифицира сред обществото [8]. 
именно идентичността помага на дадена образователна институция да покаже своите предимства и от-
личителни характеристики пред потенциалните потребители – бъдещите студенти и докторанти. към те-
зи отличителни характеристики включваме уникалност на образователните програми, наличието на спе-
циалисти в изучаваните специалности и всички други символи, които отличават университета от конку-
рентните такива. това е и процесът, при който образователните програми залягат в съзнанието на всички 
настоящи и потенциални потребители и потребителите на резултатите от образователните услуги.

на Фигура 1 е представен моделът за зависимост между идентичността и имиджът на институцията. 
освен това на фигурата ясно се вижда и един друг компонент – споделените ценности. те са в основата 
на всяка една добре функционираща организация. имено те са отразени в мисията и визията на органи-
зацията, които са двигател на нейното съществуване и адаптиране към обкръжаващата среда.

Фигура 1. Модел за генериране на доверие в образователната институция.

Благоприятният имидж, който да създава доверие и да привлича, се нуждае от качествено управле-
ние, което се състои в изграждането на адекватни и ефективни комуникационни канали с целевите гру-
пи на университета [9]. Целта е да се представят пред публиките мисията и отличителните характеристи-
ки на образователната институция. само чрез добре изградени връзки аудиторията ще припознае цен-
ностите и ще се довери на университета и неговите услуги. този процес често е свързан със създаване-
то на маркетингови стратегии от страна на специалисти в областта, а за това университетите нямат дос-
татъчно финансови средства, каквито например притежават големите корпорациите [10]. Въпреки това, 
ръководството на университетите могат да прилагат в своята комуникационна връзка на базата на след-
ните етапи [11].

1. първото, което е необходимо да се направи е да се изведат основните характеристики, форму-
лиращи уникалната идентичност на институцията. необходимо е да се направи анализ на всички 
качества, възможности, недостатъци и преимущество на образователните институции в сравне-
ние с конкурентите по професионални направления. тук от значене е да се формулира точно ми-
сията като вид стратегическа цел на университета [12]. определят се и всички компоненти, които 
съставляват имиджа, а това са: 

 y образователните услуги. 
 y Ректорът и ръководството на университета.
 y администрацията. 
 y обучаемите.

2. от особена важност е връзката с целевите групи и затова е необходимо да се идентифицират и да 
се определят потребностите на всяка една от тях. към тях спадат:

 y кандидатстуденти.
 y Родители на кандидатстуденти.
 y Работодатели, в това число и държавната администрация. 

тук се определят и ценности, които ще са двигател в комуникационния процес.
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3. на база на получените резултати от дейностите в предходните две точки, се организират различ-
ни информационно-комуникационни мероприятия, в това число срещи с кандидат-студенти и ро-
дители, разпространяване на рекламни материали и други. 

За да се изгради адекватна и успешна стратегия за управление на имиджа на университети, е необхо-
димо да се вземат предвид всички горепосочени компоненти като се изведат приоритетните. освен то-
ва съвременните образователни институции не трябва да пренебрегват ролята и значението на новите 
информационно-комуникационни технологии и тяхното въздействие върху обществото и най-вече вър-
ху младите хора. 

 Заключение
добрият имидж на университетската институция е съвкупност от положителните характеристики на 

университета. имено те помагат да се реализира основната университетска мисия. имиджът повиша-
ва конкурентоспособността на пазара на образователните услуги, като привлича потребителите на обра-
зователни услуги. генерира се доверие от страна на обществеността и се създават споделени ценности. 
Всички тези компоненти успешно ръководят университета в процеса на обучение на бъдещите специа-
листи и демонстрират прозрачността на образователната институция и нейното участие в разрешаването 
на икономически и социални проблеми в страната. 
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