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Доклад  
за дейностите по оценяването и поддържане на качеството в Стопанския 

факултет за учебната 2016-2017 година и планираните дейности за 2017-2018 

година 

 

 

В съответствие с Процедурите и Работните инструкции на Вътрешната 

университетска система за осигуряване и оценяване на качеството на образованието 

в ЮЗУ „Неофит Рилски“ през учебната 2016/2017 година в Стопанския факултет са 

планирани, предприети и извършени дейности по: оценка на учебни курсове, оценка 

на учебни програми и оценки на качеството, постигнато от преподаватели. В 

резултат, екипът по качеството на факултета получи информация за нивото на 

качеството на провеждащото се образование и обучение, която послужи за 

идентифициране на сферите на дейност, които се нуждаят от подобрение и за 

предприемане на съответните мерки и действия в тази насока. 

Общо за Стопанския факултет за 2016-2017 учебна година са оценени общо 

175 учебни курса, 9  магистърски програми, от които 6 в ПН 3.8 Икономика и 3 в 3.7 

Администрация и управление, както и 3 докторски програми в ПН 3.8 Икономика, 

3.7 Администрация и управление и 3.9 Туризъм1.  

 

Анализът на получените резултати показва постигане на много добри 

оценки.  

 

                                                 
1 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). 
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През изминалия времеви период са проведени по план анкетни проучвания, 

както следва: 

Анкети сред работодатели - по утвърдена анкетна карта 

За ПН 3.8 Икономика: 

Специалност “Счетоводство и контрол”  – 48 анкети сред работодатели от 

София, Благоевград, Сандански, Кюстендил, Гоце Делчев, Дупница, Петрич, 

Хаджидимово и с. Огняново.  

Специалност „Финанси“  – 50 анкети сред работодатели от (по азбучен ред) 

Банско, Белица, Благоевград, Видин, Гоце Делчев, Долно Дряново, Дупница, 

Краище, Лом, Микрево, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Смолян, София, 

Струмяни, Шумен и Якоруда. 

Специалност „Икономика на публичната сфера“ и Специалност 

‘‘Международен бизнес‘‘  – 23 анкети сред работодатели от региона.  

Специалност „Маркетинг“ – 7 анкети сред работодатели от региона.  

За ПН 3.7 Администрация и управление: 

Специалност „Стопанско управление“ – 4 анкети сред работодатели от 

региона.  

За ПН 3.9 Туризъм – 4 анкети сред работодатели от района на гр. 

Благоевград.  

 

Анкета сред завършили студенти - по утвърдена анкетна карта 

За ПН 3.8. Икономика, специалност „МИО“– анкетирани са 8 

випускници. 

За ПН 3.8 Икономика, специалност „Маркетинг“ – 7 анкетирани 

За ПН 3.9 Туризъм, специалност „Туризъм“ – 12 анкетирани 

Проведено е и анкетно проучване сред 23 докторанти от Стопанския 

факултет чрез формуляр „ОД 1-05-11 Въпросник за докторанти“. По пет анкетирани 

лица са докторанти към катедрите „Икономика“ и "Туризъм", шест – към катедра 

„Финанси и отчетност“ и седем – към катедра „Мениджмънт и маркетинг“. 
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В изпълнение на изискванията на критериалната система за акредитационна 

оценка на НАОА е извършен и анализ на успеваемостта на студентите в 

бакалавърска и магистърска квалификационна степен в Стопанския факултет на 

базата на информация, предоставена от г-н Крум Гълъбов, Отдел “Информационно 

осигуряване” към ЮЗУ “Неофит Рилски” 

 

За отчетния период, на заседания на катедрите и факултета периодично 

се обсъждат констатациите от докладите за вътрешен одит и се извършва 

преглед на учебната документация. Обсъжда се необходимостта от 

предприемане на конкретни действия във връзка с тях, както и се изразява 

становището на академичния състав в тази връзка. Своевременно се 

информират 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. 

 

През учебната 2017-2018 година по катедри са планирани са следните 

дейности: 

� Увеличаване обхвата на проучване сред дипломиращи студенти; 

� Разширяване обхвата на проучванията на работодателите; 

� Обсъждане на случаите на неудовлетвореност на студентите, установени в 

откритите въпроси на анкетите; 

� Предприемане на действия от страна на преподавателите за подобряване 

подпомагането на студентите; 

� Своевременно информиране на преподавателите за оценките на 

качеството, постигнато от тях в обучението на студентите; 

� Обсъждане и предприемане на коригиращи действия по специалности; 

� Продължаващо оценяване на образователните програми в съответствие с 

РИ 1-07-01 и ПР 1-07; 
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� Продължаващо оценяване на учебни курсове в съответствие с РИ 1-07-02 

и ПР 1-07 по ОКС; 

� Продължаващо оценяване на преподаватели в съответствие с РИ 1-07-05 и 

ПР 1-07 по ОКС; 

� Предприемане на действия за подпомагане на студенти, които имат 

затруднения, в съответствие с документа „Правила за подкрепа на студентите, 

формиращи продукт, които не съответства на определените изисквания“; 

� Цялостен преглед на квалификационните характеристики и учебните 

планове.  

 

Заключение 

Проведената самооценка и извършен анализ на резултатите са основание да 

се направят следните изводи във връзка с процеса по осигуряване и оценяване на 

качеството на образованието в Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“:  

� във Факултета има изградена добра практика на преподаване и учене; 

� създадена е положителна среда на взаимодействие между преподаватели, 

студенти и заинтересовани страни; 

� качеството на образованието е на добро ниво и е обвързано с активността 

на академичния състав като преподаватели и изследователи, с ангажираността на 

студентите към процеса на обучение, както и на заинтересованите страни по 

поддържане на отношения на сътрудничество с ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Стопанския 

факултет като значима образователна институция. 

 

 

 

11.12.2017 г.    Изготвил доклада: 

Благоевград     Доц. д-р Мария Станкова 

Председател на факултетска  

комисия по качество 
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