ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ
ОПЕРАТИВНА КОМИСИЯ ЗА КООРДИНАЦИЯ И КОНТРОЛ КЪМ
СЪБРАНИЕТО НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ И ДОНОРИТЕ

ДОКЛАД
от проведен мониторинг на дейността на отдел Международно
сътрудничество в област Интернационализация
Дата: 22.09.2015 г. 11,00- 16,00 ч.
1. Обект и цели на мониторнга


Обект:

Процеси на интернационализация във Висше

училище по мениджмънт (ВУМ).


Цел:

Да се извърши преглед на функционирането на

процесите на интернационализация на ВУМ и изпълнение на
поставените

стратегически

цели

в

Стратегията

за

интернационализация на ВУМ.
2. Списък на членовете на екипа, извършили мониторнига


Клара

Димитрова

–

Вътрешен

одитор,

Председател

на

комисията


Павлина Алексиева – Вътрешен одитор



проф. Димитринка Каменова – Академичен състав



д-р Нина Златева – Академичен състав



Христина Петрова - Студент

3. Изводи и предписания за подобрение


През академичната 2014/2015 във връзка със стартирането
на програма Еразъм+ за международна кредитна мобилност
и за изграждане на капацитета са изготвени и подадени
общо 3 проектни приложения от страна на ВУМ; всички
проектни предложения сa изготвени след консултации с
всички засегнати страни и след предварителна оценка на
въздействието на тези проекти във висшето училище;



През

октомври

2015

година

ВУМ

приключва

успешно

мащабен проект, финансиран от ЕК в рамките на програма
Темпус IV, който допринесе за подобряване на системите за
управление

и

изграждане

университети

в

Украйна

доведе

и

Армения,
до

на

лидерски

Беларус,

умения

Грузия,

съществено

в

Молдова

повишаване

23
и
на

конкурентоспособността и престижа на висшето училище в
Източна Европа;


Към датата на одита ВУМ координира и изпълнява общо 2
проекта за мобилност, които ще доведат до съществено
повишаване на броя на входящите мобилности във ВУМ през
академичната 2015/2016 година;



При одита е установено спазването на всички изисквания и
правила,

свързани

с

управлението

на

текущите

международни проекти в институцията;


Налице са ясни и прозрачни правила и процедури по
селекция на бенефициенти за участие в мобилност по
проекти, координирани от ВУМ;



Ръководството на висшето училище бива информирано
регулярно за напредъка във всички международни проекти,
като при възникване на проблеми в управлението се
предприемат навременни и адекватни мерки;



Документацията по всички международни проекти, които
ВУМ

координира

и

изпълнява

отговаря

на

всички

изисквания на изпълняващите органи;


Проверка на случаен принцип на част от документацията
показва, че тя е пълна и коректно изготвена;



Одитът показва, че дейностите по интернационализация във ВУМ
се популяризират ефективно във и извън институцията чрез
използването на разнообразни канали за комуникация;



Вътрешният одит е проведен на принципа на случайния преглед
на събития, факти, записи и документи, поради което е възможно
допуснати пропуски да не са отбелязани.

4. Абонати на доклада
Доц. д-р Т.Радев – Председател
учредителите и донорите

на

Събранието

Председател на Оперативната комисия за координация и

контрол:

/Кл. Димитрова/
Отговорник за одитираното направление:
/Христина Армутлиева – Директор Международно сътрудничество/
Дата: 22.09.2015г.

на

