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ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ 
 

КОМИСИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ  И ОЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО 
 

ОТЧЕТ 
за учебната 2015/16 и зимен семестър на 2016/17 

 
Комисия за осигуряване и оценяване на качеството към ВУМ /КООК/ е един от органите за 
за вътрешен контрол върху състоянието на учебната документация и качеството на обучение и 
провеждането на изпитите във ВУМ. КООК е обслужващо звено на ВУМ по смисъла на чл. 
чл.25 ал.3 от Закона за Висшето образование (ЗВО) и съгласно чл. 19 от Правилника за 
дейността на ВУМ. 
Членове на КООК са Академичен директор, Ръководители на Учебен отдел и др. 
представители на академичния състав, а неин председател е Заместник ректора Учебна 
дейност и качество. 
 
През учебните 2015/2016 и 2016/17г. КООК продължава своята работа в следните насоки: 

 Постигане и поддържане на качество, съответстващо  на европейските и световни 
стандарти; 

 Удовлетворяване в достатъчна и все по-висока степен на клиента в лицето на 
студентите, работодателите, обществото и държавата; 

  Осигуряване и предоставяне на студентите, държавата и обществото на 
обективна информация за равнището на обучение и академичния състав във ВУМ. 
 
В тази връзка КООК се стреми да обхване всички учебни единици: учебни дисциплини и  
специалности и всички видове дейности, свързани с обучението: преподаване, учене, 
практическа подготовка, изследователска дейност, изпитни процедури, обслужване на 
студентите и т.н. 
 
Конкретни дейности на КООК през учебните 2015/16 и зимния семестър на 2016/17: 

 

 вследствие преобразуването на ВУМК във ВУМ, от учебната 2015/16 година започна 
предлагането на бакалавърски и магистърски програми; 

 на катедрените заседания в Стопанския факултет и Международния колеж се обсъждат 
учебните планове, квалификационните характеристики на специалностите, академичния 
състав; 

 от зимния семестър на 2015/16 година за 3 курс бакалаври и магистри е задължителна 
проверката за плагиатство в Turnitin не само за дипломните работи, но и за всички курсови 
работи. Това доказа своето положително въздействие, тъй като студентите имат право 
предварително (до две седмици преди крайната дата за предаване на проекта) да проверят 
своята работа и при необходимост да я редактират; 

 през 2015/16 и 2016/17 години продължи използването на електронната система на 
ВУМ /info.vumk.eu/, чиято основна цел е наблюдение и контрол качеството на 
образователния продукт във ВУМ. Тя непрекъснато се надгражда и информацията се 
актуализира; 

 през месец март 2016 и февруари 2017г. във Варна се проведоха Дни на кариерата, където 
освен че предлагаха свободни работни позиции, успешни лидери разказваха своите 
вдъхновяващи истории и споделиха добри практики със студентите; 

 от началото на учебната 2015/16 г. всички преподаватели започнаха да водят 
присъствени списъци на студентите, които в края на семестъра предават в учебен отдел.  
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 за трета учебна година академичният календар се подготвя 7 месеца предварително, 
което дава много добра възможност за предварителна подготовка на учебния материал от 
страна на преподавателите. Въвеждането на предварително изготвен академичен календар, 
в който са заложени и препоръките на преподавателите, улеснява организацията на 
учебния процес. Предварителната информираност на преподавателите по отношение на 
графика елиминира възможността за пропускане на изпитни дати, несъгласуваност на 
изпитите между отделните кампуси или разминаване в критериите.  

 следващата стъпка след подготовката на академичния календар е актуализирането на 
модулните книги по всяка дисциплина – това става през месец май за следващата учебна 
година; 

 продължава използването на въведената през 2013/14 година електронна платформа 
за обучение във ВУМ - dec.vumk.eu. Тук всеки един преподавател качва своите модулни 
книги, презентации, задания за курсови проекти, както и примерни тестове за подготовка 
за изпит. Всеки студент си има свой акаунт, от където може да се възползва от качените 
материали за самостоятелна подготовка или когато не може да присъства на лекции.  Все 
още обаче има преподаватели, които не нанасят редовно оценките на студентите. 
Студентите разчитат основно на имейлите, които се изпращат от учебен отдел, както и на 
справките за успеваемостта, които периодично изискват.  

 продължава ежегодното отчитане мнението на студентите относно качестовто на 
обучението във ВУМ. За съжаление се наблюдава нежелание в част от студентите да я 
попълват. От зимния семестър на 2016/17 година, форматът на анкетата се промени, като 
всички изучавани дисциплини през семестъра са включени в една страница. Това 
изключително много улеснява студентите и спестява време на колегите от Учебен отдел за 
обработка на резултатите.  

 на студентите от туристическите специалности, както в редовно, така и в задочно 
обучение, се организират практики в реална среда; 

 във всички структури на ВУМ функционира hand-in office, където студентите предават 
готовите си разработки срещу подпис в рамките на предварително определен срок; те 
изпращат проектите си и на e-mail на офиса.  

 относно препоръката на КООК от предходната година преподавател да не присъства 
като квестор на свой изпит - спазва се за студентите от трети курс, но е почти невъзможно 
да бъде организирано за всички останали изпити. Инструкциите за изпита се изготвят от 
преподавателя в писмен вид - ясни и конкретни, вписани на първа страница от писмения 
изпит. От летния семестър на 2016/17 година влиза в сила изискването на всеки изпит да 
присъстват задължително по двама квестори – това могат да бъдат двама преподаватели 
или един преподавател и един представител на учебен отдел; 

 задължително присъствие и участие в Induction week  за всички студенти с включено 
обучение за ползване бази данни, DEC, hand-in и др. бе проведено за първокурсниците от 
двете форми на обучение в самото начало на учебната година, където получиха 
допълнителни инструкции от страна на учебен отдел. Активирането на паролите им за 
достъп се извършва своевременно от страна на IT  отдела. За първи път през 2016/17 
година се въведоха университетски имейли на студентите (……@vum.bg). По този начин 
при кандидатстването им за работа или попълване на своите CV-та, се вижда 
принадлежността им към нашата институция; 

 продължава традицията в началото на месец септември да се организира двудневен 
тренинг на преподавателите от всички звена на ВУМ, свързан със съвременни методи на 
преподаване, изпитване и оценяване. На последното обучение част от преподавателите 
споделиха личния си опит в провеждането на часове, използвайки интерактивни методи, 
които позволяват въвличането на студентите в обучителния процес. Една препоръка към 
тази точка- тези срещи да се провеждат поне два пъти в годината; 

 не се допускат уговорки по имейл между студенти и преподаватели 
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 почти по всички дисциплини има над 95% събираемост на курсови задания до 
указания срок. Това е резултат от: 

 Обявяването на графика за предаване на курсови работи, както и датите на изпитите 

още в началото на всеки от семестрите, доведе до сравнително добро представяне 

 Неформални срещи на ръководството с всяка от учебните групи, на които се 

разясняват последствията от непредаване на курсови работи, както и възможността студент 

да не бъде допуснат до поправителна сесия поради множество невзети изпити 

 
С оглед на всичко това и с цел непрекъснато подобряване качеството на обучението 
във ВУМ, КООК прави следните препоръки: 

 Оценките от изпитните протоколи да бъдат въвеждани в новата информационна система, 
което значително ще улесни работата на учебен отдел при изготвяне на академически 
справки, индивидуални справки за успеваемостта на студентите, отпечатване на дипломи 
и европейски дипломни приложения; 

 Стриктно да се спазва процедурата по атестирането на преподавателите; 

 Да продължат да се търсят начини за разнообразяване съдържанието и часовете. И в 
момента това се осъществява чрез канене на гост лектори от практиката, лектори от чужди 
висши училища (например по програма Еразъм+), организиране на събития като Дни на 
кариерата, Свиквай с успеха и др. 

 Да се канят студенти за участие в ежегодните международни научни конференции, 
организирани от ВУМ; 

 Да продължи да се прилага индивидуален подход към студентите и  да се засили връзката 
между преподавател и студент. Това се постига чрез определяне на ментор/personal tutor 
за всяка специалност и година на обучение. 

 Да се осигурят дублиращи преподаватели по основни дисциплини; 

 Да се въведе регулатор за присъствие в часовете с цел мотивиране на преподавателите и 
студентите за съвместна работа, подобряване комуникацията и повишаване успеваемостта 
на студентите и качеството на курсовите работи; 

 Да се осигури практика в реална среда за всички студенти /не само за тези от 
туристическите специалности/; 

 По-често /не само по време на атестация/ да се търси обратната връзка с 
преподавателите относно качеството на обучение, анализирането на възникнали проблеми и 
даването на предложения за тяхното решаване; 

 Да продължава да се работи в посока повишаване публикационната активност на 
преподавателите в България и най-вече в чужбина в индексирани списания 
 
 
 
 
27.03.2017 г.                         За КООК: 
        гр. Варна                                 проф. д-р Станислав Иванов 
                   


