Доклад
по дейностите, предприети във връзка с предстоящ планов
вътрешен одит през м. март 2016 г. в Стопанския факултет на
ЮЗУ „Неофит Рилски“ и планираните дейности за учебната 2016 2017 година

Относно: дейностите по оценяването и поддържане на качеството в Стопанския
факултет за учебната 2015-2016 година
В съответствие с Процедурите и Работните инструкции на Вътрешната
университетска система на ЮЗУ „Неофит Рилски“ през учебната 2015-2016 година
са планирани, предприети и извършени дейности по: оценка на учебни курсове,
оценка на учебни програми и оценки на качеството, постигнато от преподаватели.
Общо за Факултета са оценени 94 учебни курса, общо 12 програми, от които 7
бакалавърски и 5 магистърски програми; изготвени са и 45 оценки за качеството,
постигнато преподаватели. Оценъчна карта за постигнато качество на обучението на
преподавател е в съответствие с РИ1-07-05 Изисквания при оценяване на
преподавателите по отношение постигнатото от тях качество на обучение. Оценъчна
карта за оценяване качеството на учебен курс е в съответствие с РИ1-07-02
Изисквания при оценяване качеството на учебен курс (по Р. Пейчева). Оценъчна
карта за оценяване качеството на обучението в специалности (програми) съответства
на РИ1-07-01 Изисквания за оценяване на качеството на обучението в специалности
(програми).
По катедри извършените оценки са както следва:
За катедра „Финанси и отчетност“:
Оценяване на курс (дисциплина) – 12 бр.
Финанси на предприятието;
Финанси;
Международни финанси;
Фондови борси;
Банково дело;
Банково счетоводство;
Бюджетно счетоводство;
Данъчен контрол;
Основи на финансовия контрол;
Регионална икономика;
Теория на парите и кредита;
Управление на държавния дълг.

Оценка на специалности-програми – 2 бр.
Финанси – бакалавър;
СиК – бакалавър.
Oценка на качеството, постигнато от преподаватели - 10 преподавателя
В катедрата са проведени 70 анкети сред работодатели
Планирани са следните дейности:
- Оценка на специалности-програми – 1 бр.
- Оценяване на курс (дисциплина) – 10 бр.
За катедра „Туризъм“:
Оценяване на курс (дисциплина) – 17 бр.
− Управление на културния туризъм”,
− „Управление на инвестициите в туроператорската и турагентската дейност”,
− „Селски туризъм”,
− „Рекреационен туризъм”,
− „Организация на международния туризъм”,
− „Бизнес Английски език”,
− „Етноложки туризъм“,
− „Управление на туристическите дестинации”,
− „Туристическа инфраструктура”,
− „СПА и Уелнес туризъм”,
− „Мениджмънт на свободното време”,
− „Конюнктура в туристическата индустрия”,
− „Управление на човешките ресурси”,
− „Управление на нематериалните активи в хотелските комплекси”,
− „Туристически ресурси”,
− „Моделиране на туристическите пътувания в международния туризъм”,
− „Международен маркетинг”.
Оценка на специалности-програми – 6 бр.
- Туризъм – бакалавър
- Мениджмънт на туроператорската и туристическа агентска дейност,
Мениджмънт на алтернативните видове туризъм, Мениджмънт на
хотелиерската
и
ресторантьорската
дейност,
Мениджмънт
на
развлекателната индустрия - магистър
Oценка на качеството, постигнато от преподаватели - 11 преподавателя.
Планирани са следните дейности:
- реализиране на проучвания сред работодатели (ПН 3.9 Туризъм):

м. септември 2016 г. – с членове на Българска хотелиерска и ресторантьорска
асоциация
м. октомври 2016 г. – с членове на Българска туристическа компания
м. ноември 2016 г. – с членове на Български съюз по Балнеология и СПА туризъм и
с членове и Съвет по туризъм Благоевград
м. декември 2016 г. - с представители на туристическия бизнес в Област Благоевград

За катедра „Маркетинг и Мениджмънт“:
Оценяване на курс (дисциплина) – 33 бр.
- „Маркетингово планиране”
- „Дистрибуционна политика ”
- „Комуникационна политика”
- „Електронен маркетинг”
- „Цени и ценова политика”- сп. „Маркетинг“
- „Поведение на потребителя”
- „Управление на маркетинга”
- „Цени и ценова политика”
- „Маркетингов анализ”
- „Икономика и организация на търговията”
- „Управленски бизнес етикет”
- „Управление на продажбите и бизнес логистика”
- „Стратегически маркетинг”
- „Психология на управлението”
- „Основи на управлението – І част”
- „Основи на управлението – ІІ част”
- „Управленски умения” „Рекламна политика”
- „Организация на дейността на предприятието”
- „Управление на човешките ресурси”
- „Бизнес планиране и контрол”
- „Икономика на труда”„
- Предприемачество”
- „Статистика”
- „Управление на конкурентоспособността на предприятието”
- „Маркетинг”
- „Маркетингови проучвания”
- „Международен маркетинг”
- „Международни търговски институции”
- „Международен бизнес”
- „Управленски решения”
- „Антикризисно управление на предприятието”
- „Маркетинг на услугите”
Оценка на специалности-програми – 2 бр.
- МАРКЕТИНГ – бакалавър
- СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ - бакалавър

Oценка на качеството, постигнато от преподаватели - 11 преподавателя.
Планирани са следните дейности:
- Оценки на учебни курсове в магистърските програми
- Оценки на учебни програми за ОКС „магистър“
За катедра „Икономика“:
Оценяване на курс (дисциплина) – 32 бр.
Оценка на специалности-програми – 2 бр.
- МИО - бакалавър
- Икономика на публичната сфера - бакалавър
Oценка на качеството, постигнато от преподаватели - 13 преподавателя.

Планирани са следните дейности:
Извършва се продължаващо оценяване на образователните програми в
съответствие с РИ 1-07-01 и ПР 1-07; продължаващо оценяване на учебни курсове в
съответствие с РИ 1-07-02 и ПР 1-07 по ОКС и продължаващо оценяване на
преподаватели в съответствие с РИ 1-07-05 и ПР 1-07 по ОКС.
В процес на изготвяне е електронна анкета относно оценка качеството на
обучение по изучавана дисциплина за Стопанския факултет, достъпна на следния
електронен
адрес:
http://esurvey.swu.bg/index.php/survey/index/sid/819495/newtest/Y/lang/bg.

Като цяло, резултатите от оценяването са много добри като средните оценки
се движат в горните бални стойности.
На заседания на катедрите е извършен цялостен преглед на квалификационните
характеристики и учебните планове. Предприети на действия за коригиране на
неточностите, изведени в частта Констатирани несъответствия в Доклада за
вътрешен одит. Своевременно информирани са преподавателите за оценките на
качеството, постигнато от тях в обучението на студентите
Работи се по създаване на условия за разрешаване проблемите на студентите и
предприемане на действия от страна на преподавателите за подобряване
подпомагането на студентите.

Дата на изготвяне на доклада: 12.03.2016 г.
Председател на факултетска комисия по качество: .........................................
(подпис, име, фамилия)
гр. Благоевград

