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СТАТУТ 

НА СЪВЕТА ПО КАЧЕСТВО И АКРЕДИТАЦИЯ 
 

Основни положения 

Чл. 1. Съветът по качество и акредитация (СКА) е помощен орган който осигурява, 

подпомага и съдейства за ефективното реализиране на целите на системата за управление 

на качеството (СУК) по: 

(1) Постигане и поддържане на качество, съответстващо на университетските, 

националните и европейските стандарти 

(2) Оптимално използване  на неусвоените резерви за постигане на необходимото 

качество на обучението и академичния състав  

(3) Осигуряване и предоставяне на информация на обществото за равнището на 

качеството на обучението в МВБУ 

Осигуряване на качеството 

Чл. 2. Ръководството утвърждава Съвет по осигуряване на качеството, 

председателствана от хабилитирано лице. 

Чл. 3. Основно задължение на СК е да разработва мерки (програми) за осигуряване, 

оценяване и контрол на качеството на обучението в съответствие с критериите за 

управляване и оценяване на обучението в МВБУ. 

Чл. 4. Съветът  оценява и разработва получените данни от проведените анкети, касаещи 

отношението на студентите към учебния процес, успеха на студентите, както и 

отношението на преподавателите към учебния процес и внедрените от тях форми на 

работа и методи за оценка на знанията на студентите, които предлага на Президента 

Ректора и съответно на Академичния Съвет. 

 Чл. 5.  Съветът  оценява и разработва получените данни, свързани с професионалното 

развитие на преподавателския състав, и предлага на Президента, Ректора и на АС 

програми за усъвършенстване на професионалната компетентност на преподавателите. 

Чл. 6. Съветът разработва и предоставя информационни материали, свързани с 

приложението на програмата за оценяване и подобряване на качеството на обучението в 

МВБУ. 

Контрол на качеството 

Чл. 7. Съветът координира и подпомага дейностите за контрол на качеството и неговото 

непрекъснато подобряване по отношение на: 

1. самооценка на качеството на обучението 

2. външна оценка – при необходимост, извършена от екип от външни 

специалисти и изготвяне на доклад-препоръки; 

3. обсъждане на резултатите от самооценката и външната оценка, вземане на 

решения и изготвяне на програма за подобряване на качеството. 

Чл. 8.  Съветът координира подпомага и планира следните етапи: 

1. определяне на целта и задачите на контрола /цялостно, частично, “на входа”, 

организация на обучението, организация на преподаването и овладяване на знанията, 

“на изхода”, на академичния състав и пр./; 
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2. разработване на инструментариум за извършване на контрола /анкети, 

въпросници, тестове и т.н./; 

3. организация и методика на контрола; 

4. обработка на данните от контрола и вземане на конкретни решения. 

Чл. 9.  Съветът определя форми за контрола на качеството на обучението по: 

1. наблюдение и събиране на данни за реализиране на учебния процес, 

изпитните процедури и текущ контрол на знанията и уменията в процеса на 

обучение, формиране на оценки и т.н. 

2. оценяване на резултатите  от приложените критерии; 

3. анализ на текущото състояние; 

4. периодична вътрешна проверка на действието на системата и вземане на 

решения за коректив; 

5. тематични проверки /прегледи/ по решение на АС; 

6. оповестяване резултатите от оценките, прегледите и т.н.; 

7. провеждане на анкети и обработка на резултатите от обратната връзка със 

студентите и потребителите. 

Оценка и развитие на качеството 

Чл. 10. Съветът следи, оценява и предлага мерки за развитие и усъвършенстване на 

системата по следните критерии: 

(1) Резултатите от обучението чрез : 

 анализ  на кандидатстудентските изпити; 

 анализ на резултатите от изпитните сесии по общоприета от МВБУ методика; 

 анализ на причините за неуспеваемост и мерки за преодоляването им. 

(2)   Ефективност на специалностите по индикатори: 

     дял на завършилите студенти спрямо постъпилите; 

     дял на  напуснали, прекъснали студенти; 

     дял на дипломирали се студенти на І-ва, ІІ-ра и т.н. сесия; 

     дял на работещите по специалността; 

     дял на продължилите в магистърска степен/ в докторантури. 

(3) Ефективност на научно–изследователската дейност 

(4) Селективност на входа при прием в МВБУ 

Чл. 11. Съветът разработва, осигурява и предлага допълнителни мерки, програми и 

проекти самостоятелно или възложени от ръководството по цялостната стратегия на 

СУК и по отделни нейни елементи в оперативен порядък. 

 

 

 

 


