ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – ГР. БЛАГОЕВГРАД
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО НА СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СИСТЕМАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА
КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – ГР.
БЛАГОЕВГРАД

I. ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ
Стопанският факултет при ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград организира обучение в
акредитираните направления 3.8 Икономика, 3.7 Администрация и управление и 3.9
Туризъм за образователно – квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ и за
образователната и научна степен „доктор“.

ВИЗИЯ: Стопанският факултет да бъде икономически и бизнес факултет на европейско
равнище, който се опира на регионалните си корени, ползва се с водещо влияние на
национално равнище и е уважаван в международен план заради своите постижения.
МИСИЯ: Мисията на Стопанския факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски” е да провежда
образователна и научно-изследователска дейност за нуждите на икономиката, бизнеса и
държавата, като привлича, обучава и развива висококачествени студенти и академичен
състав. Чрез качеството на подготвяните в него кадри и извършваните научни
изследвания Стопанския факултет заявява своя етичен ангажимент за осигуряване на
българското общество и обществата на останалите страни членки на Европейския съюз
с:
•

човешки ресурси в професионалните направления икономика, администрация и
управление и туризъм, които притежават нови знания, умения и компетенции и
са готови да развиват нови такива посредством самоусъвършенстване,
надграждане и учене през целия живот в една икономика, основаваща се на
знанието;

•

анализи, управленски решения и иновации, които да отговарят на актуалните
проблеми и потребности на публичните и бизнес организациите и по този начин
да способстват за превръщане на икономиката на югозападния регион на
страната, икономиката на България и икономиката на ЕС като цяло в

Име на файла:
Политика по качеството СФ

Дата на отпечатване:
2017 г.

Версия: 1

Редакция: 1

Стр.: 1 от 4

интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика с високи равнища на заетост,
производителност и социално сближаване*.

ГЛАВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:
Главната стратегическа цел на Стопанския факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски”
за периода 2016-2020 г. е да се превърне в един трите водещите стопански факултети
в Република България.

Във връзка с реализирането на стратегическата цел и с оглед перспективите за развитие
на Факултета до 2020 г. са определени следните основни:
ПРИОРИТЕТИ
1. Осъществяване на образователна и научно-изследователска дейност в
съответствие с националните и европейските стандарти, осигуряваща възможност
за учене, развитие и усъвършенстване през целия живот.
2. Осигуряване на условия за придобиване, разширяване и развитие на
професионалната квалификация на обучаваните, с оглед обезпечаване
пригодността им за заетост, професионална кариера и индивидуално развитие.
3. Повишаване качеството на образованието като предпоставка за професионалната
квалификация и реализация на обучаваните студенти и реализиране на
интегрирани обучителни дейности, в съответствие с потребностите на реалния
бизнес и публичния сектор.
4. Утвърждаване на Факултета и функциите му по формиране и развитие на
личностни качества, умения и нагласи, изграждащи ценностната система на
младите хора.

ПРИНЦИПИ
1. Съблюдаване на традициите в българското висше образование и обучение
2. Прилагане на международния и европейски опит в професионалната подготовка
на обучаемите;
3. Оптимално съчетание
образователния процес;

на

теоретична

и

практическа

осигуреност

на

4. Популяризиране на съвременни методи на преподаване и учене, добри практики,
мултимедийно и комплексно представяне на учебното съдържание.
5. Осигуряване на чуждоезиково обучение;
6. Поддържане на диалог с участниците в образователния процес и партньорите от
бизнеса.
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II. ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО
Политиката по качество в Стопанския факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“ е
разработена и се имплементира в съответствие с Политиката по качеството1 и
утвърдения Наръчник по качеството2 на Системата за осигуряване и оценяване на
качеството на образованието на ЮЗУ „Неофит Рилски“.
В Стопанския факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, качеството на
образованието по образователно-квалификационни степени и форми на обучение в
професионалните направления се разглежда като съвкупност от характеристики,
съответстващи на очакванията и потребностите на личността и на обществото.
В Стопанския факултет, качеството се осигурява чрез управление на процеса на развитие
на основните звена, основан на планиране, изпълнение и оценяване на дейностите по
качеството, в съответствие с вътрешната система по качеството, на анализиране на
резултатите и внасяне на подобрения в работата. Както и се съотнася към развитието на
култура на качеството, при която всички вътрешни заинтересовани страни поемат
отговорност за качеството и участват в осигуряването на качеството на всички равнища
на институцията3.
Измерването на постигнатото качество се осъществява чрез ежегодни самооценки и
вътрешни одити, съгласно установените в ЮЗУ стандарти и правила за периодична
самооценка – посочени в РИ (1-07-01) „Изисквания за оценяване на качеството на
обучението в специалности (програми)“, нормативните документи на ЮЗУ, в които е
развита политиката за осигуряване на качество – стратегия, мандатната програма и други
административни документи, Правилници, Процедури, Решения за вътрешно
осигуряване и оценяване на качеството на образователния процес.
Политиката по качеството на Стопанския факултет е в пряка връзка и е продължение на
обявените мисия, визия, стратегическа цел, приоритети, заложени в стратегиите за
развитието на професионалните направления, разработени още при утвърждаването му
и включва:
1. Осигуряване качество на обучението в съответствие с държавните образователни
изисквания и европейските стандартите.
2. Ефикасно и ефективно използване на ресурсите.

1

Политика по качеството на ЮЗУ „Неофит Рилски“, достъпна на адрес
http://www.swu.bg/media/582495/politika.pdf
2
Наръчник
по
качество
на
ЮЗУ
„Неофит
Рилски“,
достъпен
на
адрес
http://www.swu.bg/media/546258/quality%20policy.pdf, разработен в съответствие с изискванията на ISO
9001:2000 (на който е идентичен БДС EN ISO 9001:2001) и приведен в съответствие с изискванията на
Европейския стандарт ISO 9001:2008 /който има статут на български стандарт от 2008-12-20/
3
В съответствие със Стандарт 1. Политика за осигуряване на качеството от Критерии за програмна
акредитация на професионално направление/специалност от регулираните професии в съответствие с
ESG- част 1 (1-10) и по смисъла на чл.78, ал.3 от ЗВО, http://www.neaa.government.bg/images/OA-PAPN/Kriterii_PN_SRP.pdf
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3. Ангажиране на вътрешни заинтересовани страни поемат отговорност за качеството и
участват в осигуряването на качеството на всички равнища на институцията4.
4. Удовлетворяване изискванията и потребностите на пазара на труда, на участващите в
процеса на обучение и на другите заинтересовани страни.
6. Приемственост на политиките и постиженията, прилагане на добри практики.
7. Прозрачност на осъществяваните дейности.

III. ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВОТО
За осъществяването на политика по качество, Стопанския факултет при ЮЗУ насочва
усилията си в следните направления, съвместими с политиката по качеството:
1. Постоянно одобряване на качеството на образованието по професионалните
направления 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и управление и 3.9. Туризъм.
2. Утвърждаване на Стопанския факултет като икономически и бизнес факултет,
осигуряващ новаторски продукти в областта на образованието и обучението.
3. Постоянно подобряване на работната среда, развитието на персонала и
резултатите от образователния процес.
4. Извършване на ефективен мониторинг на дейностите, свързани с образователния
процес.
5. Установяване и поддържане на тесни връзки партньори от бизнеса за осигуряване
на обучение и практически компетенции в реална работна среда.
За реализиране на тези цели в Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр.
Благоевград се прилагат принципите на действие на Университетската вътрешна система
за управление на качеството.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Политиката по качеството се разгласява в Стопанския факултет и се оповестява
публично чрез сайта на Факултета.
Политиката по качеството е приета с решение на ФС на Стопанския факултет от
02.11.2017 г.
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