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1. Одитирано направление: структурно звено Учене през целия живот/УЦЖ –
Следдипломна квалификация и професионално обучение

2. Обект и цели на одита
● Обект на одита: Процесите по планирането, организирането и

провеждане на обучения за възрастни под формата на следдипломна
квалификация и професионално обучение;

● Цел: да се извърши оценка на начина на работа на структурно звено
Учене през целия живот/УЦЖ – Следдипломна квалификация и
професионално обучение

3. Списък на членовете на екипа, извършили одита
● Клара Димитрова – Изпълнителен директор
● Павлина Алексиева – вътрешен одитор по ISO 9001:2008
● Доц. д-р Тодор Радев – Ректор

4. Изводи и предписания за подобрение
● Структурното звено има добре изградена методика за проучване на

потребителските нагласи и потребности на представители на различни
възрастови групи, както и тенденциите на пазара на труда

● Документацията във връзка с провеждането на обучения в рамките на
професионалното обучение се подготвя, организира и съхранява по
надлежния ред и в съответствие с изискванията на СУК

● Обученията (както присъствени, така и онлайн) се провеждат чрез
използване на съвременни иновативни и интерактивни технологии

● Препоръки: По-активното промотиране на възможностите за
следдипломна квалификация и професионално обучение, които се
предлагат в рамките на структурното звено

Заключение: Резултатите от одитираното звено показват, че системата за
управление на качеството е редовно внедрена и се изпълнява в съответствие
изискванията на СУК.

5. Абонати на доклада
● Доц. д-р Тодор Радев – Ректор на Висше училище по мениджмънт (ВУМ);

Вътрешен одитор:/ П/
/Павлина Алексиева/

Отговорник за одитираното направление: /П/
/проф. д-р Димитрина Каменова – директор Институт за Модерно образование към
ВУМ /



ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО
МЕНИДЖМЪНТ

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
ISO 9001:2015 Лист

2Процедура по качество: ПК 08_01
ВЪТРЕШНИ ОДИТИ

Версия 01 от 18.09.2017.

Изменение __/______ г.

дата: 18.10.2022


