
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ - ВАРНА 
 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО 
 
 
Ръководството на Висше училище по мениджмънт, гр. Варна (ВУМ) и всички 
представители на академичния и административен състав в институцията се 
ангажират  да осигурят и следват политика по качеството, която е публична и 
прозрачна и бива прилагана на всички равнища на управление и във всички 
дейности и процеси във висшето училище. 

 
В дългосрочен план прилагането на политиката по качеството във ВУМ ще 
допринесе за превръщането на институцията във висше училище от 
предприемачески тип. В краткосрочен план прилагането на политиката по 
качество ще подобри позиционирането на ВУМ на българския и 
източноевропейски образователен пазар. В допълнение, политиката по качество 
ще позволи на висшето училище да завоюва още по-добри позиции в българската и 
в международните рейтингови системи, в които участва. 
 
Политиката по качество във ВУМ е подчинена на ясно заявения ангажимент и 
усилия на от страна на ръководството и всички преподаватели и служители във 
висшето училище да поставят професионалното и личностно развитие на своите 
студенти в центъра на устойчиво внимание и грижа. 
 
Политиката по качество във ВУМ има три основни стълба, а именно (1) 
образование и обучение, (2) наука и иновации, и (3) интернационализация. 
Качественото изпълнение на дейностите в рамките на тези три основни стълба е 
резултат от ефективното управление на институцията, включително чрез 
прилагане на подходи, свързани с т.н. споделено лидерство и управление, в което 
наред с участниците във всички равнища на управление активен принос имат и 
студентите на ВУМ. 
 
(1) Образование и обучение 
В контекста на политиката по качество, академичната общност на ВУМ се ангажира 
да работи за успешна професионална и личностна реализация на своите студенти 
чрез: 

 регулярно оптимизиране на съществуващите учебни програми на ВУМ с цел 
постигане на висока степен на адекватност спрямо изискванията на пазара 
на труда в България и в Европа предвид значимия дял на чуждестранните 
студенти във ВУМ; 

 въвеждане на нови учебни програми с ясно изразен интердисциплинарен 
характер, които гарантират на завършващите ВУМ студенти бърза 
реализация на пазара на труда; 

 въвеждане на иновативни методи на обучение, включително чрез по-
доброто интегриране на ИКТ в процеса на учене и преподаване; 

 разширяване и подобряване на възможностите за учене през целия живот, 
които висшето училище предлага; 

 подобряване на меките умения на студентите на ВУМ с цел превръщането 
им в активни и ангажирани граждани; 



 повишаване на удовлетвореността на студентите от обучението им във ВУМ, 
както и от възможностите за личностно развитие, предлагани от 
институцията извън класната стая. 

 
 
(2) Наука и иновации 
За да се утвърди като изследователско висше училище, академичният състав на 
ВУМ се ангажира да работи за повишаване на качеството на научните изследвания 
във ВУМ чрез: 

 поставяне на приоритет върху публикациите в реферирани издания и в 
издания с импакт фактор; 

 комерсиализиране на резултатите от научните изследвания и иновативните 
решения, създавани във ВУМ; 

 участие в престижни международни научни форуми; 
 активно включване в успешни международни научни проекти, които са 

предмет на външно, независимо оценяване. 
 
(3) Интернационализация 
Академичната общност на ВУМ се ангажира да работи за качествено интегриране 
на международното измерение във всички дейности на институцията, в частност 
за: 

 повишаване на качеството и добавена стойност на академичните 
мобилности, реализирани от и към ВУМ; 

 подобряване на глобалните умения на студентите във ВУМ чрез 
интернационализация на учебното съдържание; 

 затвърждаване на завоюваните международни позиции на ВУМ и 
разширяване на мрежата от активни, действащи академични партньорства в 
чужбина; 

 подобряване на конкурентоспособността на ВУМ чрез участие в 
международни академични проекти за изграждане на капацитета и 
трансфер на иновации във висшето образование; 

 изграждане на толерантна, мултикултурна академична общност и среда за 
учене, работа и общуване, която да стимулира ръста на чуждестранните 
студенти и персонал във ВУМ. 
 

Във връзка с изброените цели, свързани с подобряване на качеството, висшият 
мениджмънт на ВУМ се ангажира да: 

 въведе нови методи за оценка и анализ при изследване очакванията и 
изискванията на студентите към качеството на предлаганите им услуги; 

 създава възможности за повишаване на обективността при оценяване 
на качеството на обучение, включително и чрез оценка на реализацията. 

 Изпълнява критериите за външна оценка (акредитация и сертифициране 
от национални и международни организации) 

 Развива методите на самооценка като инструмент за навременно 
идентифициране на слаби и силни страни в управлението на всички 
процеси в организацията. 

 
Във вътрешен план политиката по качеството предполага постоянно 
повишаване на ефективността на управлението чрез: 



 ефективно използване на наличните материални, човешки, финансови 
ресурси и капитали, съобразно нуждите и потребностите на висшето 
училище и студентите; 

 създаване на условия за развитие на интелектуалните и творчески заложби 
на преподавателите, повишаване на тяхната мотивираност и съпричастност 
към изпълнение на мисията на висшето училище;  

 създаване на условия за развитие на творческите възможности на 
студентите, възможностите им за научноизследователска дейност както и 
социалните им умения с цел успешната им професионална и социална 
реализация в обществото. 

 осигуряване и поддържане на условия за професионално развитие и 
мотивираност на преподавателите и служителите с цел постигане на добри 
резултати. 

 
За реализацията на горе-споменатите цели и задачи, ръководството на ВУМ е 
разработило, внедрило и поддържа Система за управление на качеството, 
съответстваща на международния стандарт ISO 9001:2008. В допълнение, 
ръководството на институцията е създало условия за стриктното спазване на 
изискванията на Системата за управление на качеството в организацията и за 
активното съдействие на ръководния и изпълнителския персонал в нейното 
развитие. 
 
Ръководството на ВУМ и аз като Ректор на Висше училище по мениджмънт  
декларирам, че ще осигуря личното си участие и отговорност за изпълнение 
на обявената политика по качеството с цел изпълнение на дефинираната в 
настоящия документ Политика по качеството и поетите обществени 
задължения и ангажимент за принос към развитието на общество, базирано 
на знанието в България. 
 
Ректор на ВУМ: 
/доц.д-р Тодор Радев/ 
 
 
 


