
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ – ВАРНА 

 

Списък на Документите, 

съставляващи Системата за управление на качеството 

на  Висше училище по мениджмънт-гр.Варна 
 

 

 

1. Политика и цели качество; 

2. Наръчник по качество; 

3. Процедури по качество (ПК), съгласно изискванията на EN ISO 

9001:2008:  

ПК 04_01 Управление на документи и записи;  

ПК 08_01 Вътрешни одити;  

ПК 08_02 Управление на несъответстващ продукт;  

ПК 08_03 Коригиращи и превантивни действия.  

4. Други документирани процедури по качеството (ПК): 

 ПК 06_01 Управление на ресурсите и закупуване;  

 ПК 07_01  Обучение на студенти за висше образование; 

 ПК 07_02 Научноизследователска дейност , интернационализация и 

управление на връзките със заинтересовани страни;  

 ПК 07_03 Учене през целия живот – следдипломна квалификация и 

професионално обучение ; 

 ПК 07_04 Разработване и управление на проекти; 

5. Вътрешни правилници и други документи; 

5.1 Система за стратегическо управление на Висше училище по 

мениджмънт  

1.Стратегия за развитие на Висше училище по мениджмънт-гр.Варна;  

2.Стратегия за развитие на научните изследвания 2016-2020 г.; 

3.Стратегия за управление на човешките ресурси във Висше училище 

по мениджмънт – гр.Варна ;  

4.Стратегия за развитие на продължаващото и професионално 

обучение ;  

5.Маркетингова стратегия ;  

6.Стратегия за интернационализация на Висше училище по 

мениджмънт;  



7.Правилник за устройството и дейността на Висше училище по 

мениджмънт ;  

8.Правилник за дейността на Събранието на учредителите и 

донорите; 

9. Правилник за дейността на Висшия академичен борд; 

10.Правилник за дейността на Комисията по етика и академично 

единство; 

11.Правилник за дейността на Комисията по осигуряване и 

оценяване на качеството; 

12.Правилник за дейността на Оперативната комисия по 

координация и контрол; 

13.Правилник за дейността на органите на управление на Стопански 

факултет при ВУМ; 

14.Правилник за дейността на органите за управление на 

Международен колеж към ВУМ; 

15.Правилник за дейността на Департамент за модерни обучителни 

методи; 

16.Правилник за дейността на Научноизследователски институт към 

Висше училище по мениджмънт. 

 

 

5.2 Система за управление на качеството на учебния процес 

във Висше училище по мениджмънт 

 

1.Правилник за вътрешния ред ;  

2.Правилнки за правата и задълженията на студентите; 

3.Правилник за прием на студенти; 

4.Правилник за управление на студентското състояние; 

5.Правилник за предотвратяване, установяване и санкциониране на 

плагиатство и други неетични практики; 

6.Правилник за подаване и разглеждане на жалби, сигнали и 

предложения от студенти; 

7.Стандарти за разработване на учебна документация ;  

8.Правилник за устройството и дейността на тюторната система ;  



9.Правилник за осигуреност на обучението на студенти от по-висока 

възрастова група, на работещи студенти на непълно и пълно работно 

време, на чуждестранни студенти и на студенти с увреждания; 

10.Правилник за провеждане на практическа подготовка и  

задължителни стажове на студенти; 

11.Manual for conduction of Summer Internships for VUM Students;  

12.Internship Program; 

13.Правилник за разработването и разпространението на учебните 

планове и програми; 

14.Правилник за прилагане на системата за натрупване и трансфер 

на кредити; 

15.Система за оценяване и поддържане качеството на обучение на 

академичния състав / СОПКО/; 

16.Правилник за управление на учебния процес; 

17. Правилник за дейността на тюторната система във ВУМ. 

18.Правилник за устройството и дейността на Център за 

благополучие и обслужване на студенти 

 

5.3 Система за управление на качеството и 

научноизследователската дейност и управление на проекти;  

1.Стратегия за развитие на научните изследвания във Висше 

училище по мениджмънт ;  

2.Правилник за научноизследователската дейност на Висше училище 

по мениджмънт; 

3.Политика и структура за комерсиализация на резултатите от 

научните изследвания на Висше училище по мениджмънт- Варна; 

4.Правилник за регистриране, закрила и използване на обектите на 

интелектуална собственост на Висше училище по мениджмънт- 

гр.Варна; 

5.Правилник за издателската дейност на Висше училище по 

мениджмънт ; 

6.Правилник за достъп и ползване на инфраструктура и оборудване 

от външни организации;  

7.Правилник за включване на студенти и преподаватели в 

научноизследователската дейност;  



5.4 Система за управление на ученето през целия живот във 

Висше училище по мениджмънт-Варна; 

1.Правилник за устройството и дейността на Академия за 

продължаващо и професионално обучение към Висше училище по 

мениджмънт /АППО/; 

2.Правилник за устройството и дейността на Център за 

следдипломно обучение и повишаване на квалификацията /ЦСОПК/; 

3.Правилник за дейността на Център за професионално обучение 

/ЦПО/; 

4.Правилник за устройството и дейността на Институт за кулинарни 

изкуства (Училището за кулинарни изкуства)/ИКИ/; 

5.Стратегия за развитие на продължаващото и професионално 

обучение; 

6.Наръчник стандарти, правила, модели и инструкции за работа на 

структурите на АППО; 

7.Практическа инструкция за планиране и отчитане на дейността на 

структурите за ППО; 

8.Практическа инструкция по набиране и подбор на обучаеми; 

9.Практическа инструкция по организация на учебния процес; 

10.Вътрешни правила за провеждане на изпитни процедури; 

11.Наредба за документиране на дейностите и архивиране; 

12.Вътрешни правила по удостоверяване на завършено обучение; 

13.Правилник за финансово управление и отчитане на дейностите; 

14.Инструкции за работа на преподавателския състав; 

15.Вътрешни правила за управление на връзките с бизнеса и 

работодателите; 

16.Вътрешни правила за разработване на нови и актуализиране на 

остарели учебни планове и програми; 

17.Наръчник по разработване на учебни помагала, обучителни 

материали и др. помощни документи; 

18.Вътрешни правила по осигуряване на качеството, оценка и 

мониторинг; 

19.Практически наръчник за обслужване на клиенти на АППО; 



20.Етичен кодекс на служителите, преподавателите и обучаемите от 

системата за Учене през целия живот при Висше училище по 

мениджмънт; 

5.5 Система за управление на връзките със заинтересованите 

страни във Висше училище по мениджмънт; 

1.Eтичен кодекс на стратегическите партньорства; 

2.Правилник за управление на програма ЕРАЗЪМ за мобилност на 

студенти, преподаватели и неакадемичен персонал във Висше 

училище по мениджмънт; 

3.Правилник за устройството и дейността на АЛУМНИ Асоциацията 

към Висше училище по мениджмънт;  

4. Правилник за дейността на Кариерен център при ВУМ; 

5. Правилник за съставяне и провеждане на проучване сред 

заинтересованите страни. 

 

5.6 Система за управление на човешките ресурси; 

1.Система за управление на човешките ресурси във Висше училище 

по мениджмънт; 

2.Етичен кодекс за академично единство на служителите, 

преподавателите и студентите; 

3.Правилник за прилагане на Европейската харта на учените във 

Висше училище по мениджмънт; 

4.Правилник за прилагане на Кодекса за назначаване на 

изследователи на Европейската комисия във Висше училище по 

мениджмънт; 

5.Правилник за атестация, заетост, оценка на труда и заплащане на 

преподавателите; 

6.Правилник за атестиране на административния персонал във 

Висше училище по мениджмънт; 

7.Социална програма на Висше училище по мениджмънт;  

5.7 Система за финансово управление и контрол; 

1.Вътрешни правила ; 

2.Система за финансово управление и контрол във Висше училище 

по мениджмънт; 



3.Правилник за вътрешния финансово-счетоводен документооборот 

във Висше училище по мениджмънт; 

4.Вътрешни правила за организацията на работната заплата на 

служителите във Висше училище по мениджмънт; 

5.Правилник за възнагражданията на академичния състав на Висше 

училище по мениджмънт; 

6.Вътрешни правила за реда и формата за извършване и 

съхраняване на електронни документи, подписани с универсален 

електронен подпис във Висше училище по мениджмънт; 

 7. Процедура по обслужване на студенти и други клиенти от             

служителите на Висше училище по мениджъмънт. 

 

 

Настоящият Списък на документите към Системата за управление на 

качеството е изготвен към 30 март 2017 г. 

 

Изготвил: 

/Кл.Димитрова/ 

 

 

 

 

 
 


