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№ 
Стратегически цели съгласно Политиката по 

качество 
Цели на процеса за 2020 г. Измерител 

1. 

Повишаване на качеството на научния продукт 
посредством засилване на връзките между 
научните изследвания и бизнеса. Развитие на 
сътрудничество между научните среди, 
предприятията и други носители на иновационен 
потенциал; Разширяване на създадените научни 
мрежи с нови академични партньорства 
 

Разширяване на тематичния обхват на научните 
изследвания включително научни изследвания в 
областта на туризъм, основан на преживяванията, 
нови форми и тенденции в туризма, автоматизация 
на услугите, робономика и др.Създаването на нови 
научни знания ориентирани към 
приложение/внедряване в бизнеса и/или други 
сектори на обществото. Привличане на нови 
академични партньорства за съвместни научни 
изследвания. Активно участие в академични 
научни мрежи и партньорски мрежи.  

Бр./обхват на 
съвместните научни 
изследвания/публикации 
с бизнеса. Брой нови 
партньорства; 

2 

Затвърждаване на ефикасността на Системата за 
управление на качеството посредством 
интегрирането на научните изследвания с 
учебното съдържание, учебния процес и 

Значително увеличаване броя на издаваните 
електронни курсове и учебни помагала по различните 
учебни дисциплини.Продължаващо активно 
обвързване на публикуваните научни изследвания, 

Бр./обхват на отразени 
публикувани 
изследвания в учебния 
процес, съдържание и 



практиката с акцент върху активно развитие на 
осъзнаване необходимостта, мотивацията  и 
уменията за научни изследвания на студентите. 

учебния процес, учебното съдържание, курсови 
работи, дипломни проекти и отчитане прогреса на 
уменията на студентите за научни изследвания.  

т.н.; Бр. въвлечении 
студенти в научни 
изследвания, научни 
проекти и др. научни 
инициативи 

3. 

Утвърждаване на научните издания във ВУМ  
European Journal of Tourism Research и VUM 
Management Review и „Педагогика и 
образователен мениджмънт” тяхното 
обвързване с научно-приложните аспекти на 
изследователската дейност.  

Регулярно издаване и популяризиране на всички 
научни списания издавани от ВУМ.Запазване и 
разширяване на мащаба и влиянието на научните 
издания сред студентите и националната, и 
междунродна изследователски общности. 
Популяризиране сред студенти и преподаватели на 
издаваните учебни помагала, сборници, различни 
научни продукти, финансирани от различни 
източници, в т.ч и по европейски проекти.  

Обхват на публикациите 
в научните издания; 
включване на изданията 
в международно 
признати научни бази 
данни; бр. публикации с 
научно-приложен 
характер, издадени 
броеве на ново списание. 

4. Адаптиране на материалната инфраструктура 
съгласно новите цели и посоки на развитие на 
научните изследвания, а именно обвързване на 
изследванията с учебния процес и тяхната 
насоченост към приложение/внедряване в 
бизнес сектора и/или др. обществени области. 

 
Въвеждане и развитие на софтуерни дейности като 
дигитализация на наличните ресурси, визуализация и 
симулация на потребителско поведение, обработка и 
предоставяне на данни за маркетингови и други 
изследвания; Разработка на MOOC курсове с отворен 
достъп по дисциплини, изучавани във ВУМ. 
 
 

Обновена 
специализирана 
високотехнологична 
техника/технология за 
извършване на 
дейностите 

5. Утвърждаване, развитие и създаване на нови  
партньорства за научни изследвания/вкл. 
интедисциплинарни и мултидисциплинарни/ с 
приложен характер от страната и чужбина. 

 

Разширяване на международните партньорства, 
реализиране на споделени научноизследователски 
програми, участие в научни мрежи и 
мултинационални мрежи. 
Реализиране на съвместни инициативи в 
сътрудничество с  местни и чуждестранни 
изследователи/огранизации. 
 

Брой съвместни 
инициативи; Бр. 
включени 
лица/изследователи 
извън ВУМ; Брой 
сключени договори за 
сътрудничество; бр. 
партньорски мрежи  

6. Поддържане на оптимално състояние на 
създадената система за мотивираност на 

Непрекъснато усъвършенстване на системата  за 
атестиране на преподавателския екип чрез нови 

Актуализирана система 
за атестация и 



научноизследователския екип  и съпричастност 
към извършваната работа от всеки, с акцент 
върху научно-приложния характер на 
изследванията съгл. стратегията за НИД. 
 

възможности за  предоставяне на бонуси за значими 
научни достижения, вкл. с научно-приложен характер. 

актуализиране размера 
на възнагражденията 

7. Създаване на условия и атмосфера за 
научноизследователска дейност, вкл. чрез 
развитие на приложни изследвания  
 

Създаване на система от поощряващи механизми – 
предоставени средства за  участие в НИД,публикуване 
на рецензираните трудове на преподавателите, 
популяризиране на научните достижения на 
преподавателите, издаване на специализирани 
бюлетини с публикации на преподаватели 
 
 

Брой издадени трудове, 
усвоени средства за 
участие в научни 
форуми/конференции и 
др.; 
брой цитирания на 
преподаватели на ВУМ, 
брой публикации в 
чужбина, включително в 
признати научни бази 
данни 

8. Фокус върху привличането, задържането и 
възможностите за развитие на качествени 
човешки ресурси за научни изследвания; 
 

Привличане на наши и чуждестранни учени със 
значителни постижения в научната област и/или 
внедрени разработки в практиката. 

Бр.привлечени учени в 
постоянния състав на 
ВУМ със значителни 
научни постижения; 
Бр.привлечени учени със 
значителни научни 
постижения за целите на 
съвместни изследвания 

9. Насърчаване подобряването на глобалните 
умения на студентите във връзка с 
интернационализирането на учебното 
съдържание съгл. Политиката по качество на 
ВУМ. 

Интернационализирани учебни програми на ВУМ 
съгл. академични партньорства 

Брой 
интеранционализирани 
учебни програми, Бр. 
мобилности на студенти 
във връзка с 
продължаване на 
обучението в 
чуждестранен партньор 
на ВУМ 



10. Подобряване на конкурентоспособността на ВУМ 
чрез участие в международни 
академични/научни партньорства, целящи 
повишаване на капацитета, развитието на науката 
и иновациите във висшето образование 

Създаване и активизиране на партньорства със 
заинтересованите страни в България и с държави от 
цял свят. Разработване и участия в успешни проекти в 
областта на висшето образование, научните 
изследвания и приложни разработки с национални и 
чуждестранни лица/институции. 

Бр. разработени и 
подадени проектни 
предложения; 
Бр. успешни проекти; 
Бр. създадени 
партньорства  

11. Оптимизиране на съвместните образователни и 
научни инициативи с партньори от цял свят. 

Разработване и внедряване на съвместни иновативни 
бакалавърски/магистърски програми с 
образователни/научни/бизнес 
институции/сдружения/консорциуми. 
 
 
 

Бр. разработени 
програми; бр.внедрени 
програми 

12. ВУМ - бизнес хъб за трансфер на знание и 
иновации в областта на бизнеса, мениджмънта и 
туризма, храните и информационните 
технологии в региона на Североизточна 
България. 
 

Развиване потенциала на висшето училище в региона 
като център за обмен на знания и ключов агент за 
внедряване на иновации в Североизточна България. 
Оптимизиране работата с контрагентите от региона. 
Създаване на партньорства. Участие в центрове за 
компетентност и др. партньорски мрежи. 

Бр. нови инициативи от 
региона, 
бр.предоставени услуги в 
региона, бр.сключени 
договори 

13. ВУМ - устойчива предприемаческа екосистема  
 

Комерсиализиране на продукти и процеси, 
разработени от екипи на ВУМ чрез създаването на 
иновативни стартъпи от страна на 
институцията.Създаване и стартиране на поне 1 нов 
стартъп с участието на ВУМ на година. 
 

Бр.предоставени 
консултации, бр. 
внедрени продукти със 
съдействието на ВУМ, бр. 
стартирали стартъпи с 
участието на ВУМ 

14. Насърчаване на толерантна, мултикултурна 
академична общност и среда за учене, работа и 
общуване, която да стимулира ръста на 
чуждестранните студенти и персонал във ВУМ, 
както и др. заинтересовани страни. 

Засилване на он лайн присъствието на ВУМ 
Провеждане на събития за срещи на свързани с ВУМ 
лица/институции през годините; създаване и 
поддържане на дългосрочни контакти между 
учредители, служители, студенти, работодатели и др. 
заинтересовани страни. 

Бр. осъществени 
инициативи, бр. нови 
контакти, бр. 
дългосрочни контакти 

 
Дата:  24.01.2020  


