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№ 
Стратегически цели, определени в 

Политиката по качество 
Цели на процеса за 2019 г. Измерител 

1. 

Запазване на конкурентните предимства на 
ВУМ посредством поддържане качеството 

на учебните планове и програми в 
обвързаност с научните изследвания на 

организацията и приложимостта на 
последните в реалния бизнес и обществото. 

Разработка на широк набор от електронни 

ресурси в помощ на студентите; Поддържане 
актуалността на учебните планове и програми в 

съответствие с дисциплините на стратегическия 
партньор на ВУМ – университетът на Кардиф, 

Обединено Кралство, вкл. в научните 
изследвания и във връзка с тяхната 

приложимост. Поддържане обвързването на 
съдържанието на учебните планове и програми с 

провежданите научни изследвания във ВУМ с 
акцент върху научно-приложната насоченост. 

 

Бр. 
обвързани 

учебни 

планове и 
програми с 

научните 
изследвания, 

вкл. с 
приложимостт

а на 
последните. 

2. Непрекъснато подобряване и прецизиране 
на ефикасността на Системата за 

управление на качеството, чрез повишаване 

Провеждане на периодични обучения на 
преподаватели и студенти за модерни методи на 

преподаване и използване на технологиите на 

Бр. 
креативни 

разработки 

Приложение 1 
   ДК 05_00_01 



на инициативността и 

интердисциплинарността в обучението на 
студенти. 

 

виртуалната реалност в обучението. 

.Насърчаване креативността на студентите, на 
преподавателите и на тяхната съвместна работа 

като част от обучението във ВУМ. Стимулиране на 
студентите за участие в отворените 

образователни курсове MOOC, разработени от 
ВУМ, както и активното използване на 

специализираните мобилни приложения 
,разработени от ВУМ в подпомагане на 

предприемаческите умения на студентите. 
 

на студенти и 

преподавател
и ; брой 

участници в 
създаването 

на креативни 
разработки. 

3. Насърчаване ефективността на работата на 

човешките ресурси чрез непрекъснато 

повишаване на доверието към висшето 

училище за включване на повече студенти в 

предлаганите специалности чрез високо 

качество на изпълнение на предявяваните 

към тях изисквания, за да се мотивират 

служителите да работят по-всеотдайно за 

предоставяне на качествена образователна 

услуга/съгл. Стратегията за УЧР/. 

 

Работа в посока индивидуализиране на връзката 

преподавател-студент с цел идентифициране на 
персоналните умения/таланти на студента и 

тяхното моделиране за по-адекватна и бърза 
професионална реализация след завършване. 

Полагане на усилия за обучение на 
преподавателите за осъществяване на 

персонална он лайн връзка със студентите ; 
Укрепване дейността на тюторната система и 

поддържане на обратна връзка относно връзката 
преподавател-студент; 

Брой 

проведени 
консултации 

с цел 
индивидуализ

иране на 
обучението, 

бр./качество/
оценка на 

курсовите 
работи в 

резултат на 
работа върху 

идентифицир
аните 

потребности 

4. Оптимизиране на връзката между 
обучението и нуждите на пазара на труда 

още в студентските години посредством 

Активизиране връзката на студентите с най-
добрите образци и практики на представители на 

бизнеса от България и страни от цял свят. 

Брой 
осъществени 

срещи с 



интегриране на придобиването на 

практически умения на студентите като част 
от учебния процес във ВУМ.  

Включване на граждански и правителствени 

организации в процеса. Придобиване на 
експертиза за организиране и провеждане на он 

лайн национални и международни събития; 

представител

и на 
бизнеса/граж

данските/пуб
лични 

организации; 
Обхват на 

представител
ите на 

бизнеса като 
страна и 

индустрия; 
Брой/вид 

нови усвоени 
умения/компе

тенции в 

резултат на 
участията в 

практики/ста
жове 

 

5. Поддържане съпричастност на персонала 

към извършваната работа от всеки служител 
с цел създаване и поддържане на екипност 

за предоставяне на комплексно качество 
при обучението на студенти.  

 

Провеждане на обучения на преподаватели и 

служители посредством ролеви подходи, игрови 
методи насърчаващи усещането за част от цялата 

организация на ВУМ. 

Актуализиран

е на целите и 
методите  на 

проведените 
обучения 

съгл. 

годишните 
цели в 



обучението 

на студенти. 

6.  Поддържане мотивираността на 

преподавателския екип и създаване на 
условия за научноизследователска дейност 

и развитие на приложни изследвания с 
акцент върху обучението на студенти. 

Система от поощряващи механизми- 

предоставяне на подкрепа за стимулиране на 
НИД,публикуване на рецензираните трудове на 

преподавателите 

Брой 

издадени 
трудове, 

усвоени 
средства за 

участие в 
научни 

събития/фору
ми/конферен

ции. 

7. Поддържане на оптимално ниво на учебните 
програми чрез проучване възприятията на 

студентите за учебния процес в обвързаност 
с актуалните нужди на работодателите в 

България и ЕС. 
 

Разкриване на нови специалности,нови 
порфесионални направления  . Разширяване на 

портфолиото от избираеми и факултативни 
дисциплини за всички специалности; 

 
 

 
 

 

 

Бр./обхват на 
адаптирани 

учебни 
планове с 

максимална 
обвързаност 

към 
очакванията 

на студентите 

и 
конкретните 

нужди на 
пазара на 

труда. 

8. Продължаване на тенденцията за 

увеличаване на броя на дисциплини в 
учебните планове, разработени  със 

Повишаване броя на дисциплините, преподавани 

от преподаватели на ВУМ съвместно с експерти от 
бизнеса, както и броя на часовете, водени от гост-

Бр. 

дисциплини 
със съвместно 

преподаване, 



съдействието на външни за ВУМ 

специалисти. 

преподаватели от партньорски на ВУМ 

университети в чужбина. 
 

бр. часове 

водени от 
външни 

специалисти 

 

УПР:.Ванина Вълчева  Дата: 18.01.2019   


