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Ама как едно нещо не е просто, ясно и смислено ...не проумях тази държава а гоня 50-те ... всичко е
от вятър и мъгла ... само кинти да се дават ...каква рейтингова система за университетите бе хора
...да ви напиша ли колко университети има в една Англия ...където това е бизнес, ама с голяма буква
Б ... там рейтинга е в страницата им, и представлява ----- договорите с Бизнеса , колко студенти са
сключили договори за раббота ...т.е. колко са продали на бизнеса от продукцията си ,,ама тази
продукция бизнеса я оценява ....а не някой министерски чиновник ....Унито само поства данни колко
са сключили договори от завършилите студенти и ти светва под капака ,,,,, тук някой чиновник пак е
обрал или иска да обере парсата .....аман от АБСУРДИСТАНСКИ номера ...и то даскалски ... аз ако
бях щях да го изхвърля този чиновник с все екипа им а те за субсидия си говорят, за повече кинти
,,,,за мотивация ,,,, не манадмент трябва а не субсидии ....абе как нищо свясно няма в този
АБСУРДИСТАН ...малко логика и страст и безкомерсиалност ...докога така ...а да не говорим че в
нашите Унита се преподава наука ...а не практика ...излизаш от Унито и разбираш че си чел книжките
на разни преписвачи по наука ...и влизаш при безработните ... това тук е СТРАШНО ...преподаватели
които търсят кой да им подхвърли хонорарче ....защото никога не са работили друго и не знаят какво
е извън Унито ,,,,как и какво трябва ...затова студентите които могат учат извън страната за да
придобият практически умения от Унито а не да купят учебниците на преписвачите тутори в БГ ....
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