Доклад
по дейностите, предприети във връзка с планов вътрешен одит в
периода 23-24 април 2020 г. в Стопанския факултет на ЮЗУ
„Неофит Рилски“

Относно: осигуряване и оценяване на качеството на образованието в Стопанския
факултет за учебната 2019-2020 година
Отчитайки необходимостта от осигуряване на достатъчна и достоверна
информационна база за нуждите на управлението, екипът по качеството на
Стопанския факултет планира и реализира набор от дейности във връзка с измерване
и оценяване на качеството. При използване на експертен и статистически метод,
оценяването на качеството формира представа за степента, в която образователния
продукт на Факултета и осигуряващия го обучителен процес са способни да
задоволява определени потребности. Констатира също и отклонения, към които
следва да се насочат мерки и действия за преодоляването им. Цялостната дейност в
Стопанския факултет е обект на планиране в съответствие с Вътрешната система за
осигуряване и оценяване на качеството на образованието на ЮЗУ „Неофит Рилски“,
присъщите ѝ Процедури и Работни инструкции.
За периода 2019-2020 учебна година се планираха, предприеха и отчетоха
дейности по: оценка на учебни курсове, оценка на учебни програми, самооценка и
оценка на качеството, постигнато от преподаватели, проучване мнението на
студенти – настоящи и завършили факултета, и работодатели.
Във Факултета са изготвени, обсъдени и приети Доклад за успеваемостта и
средния успех, постигнати от студентите от 1 до 4 курс, ОКС „Бакалавър“ и ОКС
„Магистър“ в Стопанския факултет за учебната 2018/2019 г. и Доклад във връзка с
набелязани коригиращи действия в Карта за коригиращи действия ОД 1-04-05,
изготвена под ръководството на доц. д-р Димитрина Стефанова, за планиране и
разработване на програми за проследяване реализацията на завършващите.
Специално внимание, с цел обсъждане, е отделено на Предложението за съвместен
доклад за заетостта от Комисията и Съвета (на ЕС), придружаващо Съобщението на
Комисията, относно годишната стратегия за устойчив растеж за 2020 година (на ЕС).
С оглед на значението му за открояване на тенденциите за ЕС, материалът следва да

се използва като ориентир при набелязване на мерки във връзка със спецификите в
подготовката на кадри в Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“.
В конкретиката на дейностите по осигуряване, оценяване и управление на
качеството на образование, в Стопанския факултет за 2019-2020 учебна година са
оценени, както следва:
За катедра „Финанси и отчетност“:
Оценени са 10 учебни курса в ОКС Бакалавър;
Оценена е една специалност (програма): “Дигитални финанси (FINTECH)”,
ОКС “Магистър” редовна форма на обучение, 2 семестъра

За катедра „Икономика“:
Оценени са 15 учебни курса в ОКС Бакалавър в две професионални
направления;
Оценени са две специалности (програми): ‘‘Икономика на публичната
сфера‘‘, ОКС Магистър, редовно обучение и ‘‘Международен бизнес‘‘, ОКС
Магистър, редовно обучение.
За катедра „Маркетинг и мениджмънт“:
Оценени са 32 учебни курса в специалност «Маркетинг» в ОКС Бакалавър;
Оценена е една специалност (програма): в ОКС Бакалавър - специалност
«Маркетинг»,
За катедра „Туризъм“:
Оценена е една специалност (програма): в ОКС Бакалавър - специалност
„Туризъм“ и две специалности (програми) в ОКС Магистър - „Мениджмънт на
алтернативните видове туризъм” и „Международен туризъм”, 2 семестъра.

За периода на самооценка, въпросите на качеството, неговото осигуряване и
поддържане са разглеждани периодично и своевременно, при възникване на
необходимост на катедрени заседания на катедрите, както и на факултетни съвети.

Поради неразривната връзка на дейностите по качеството с атестационния
процес, настоящият доклад обобщава и извършеното атестиране на преподаватели
от Стопанския факултет. В съответствие с изискванията на чл. 50 от Правилника за
устройството и дейността на ЮЗУ и Правилника за атестиране на академичния
състав, през 2019 г. в Стопанския факултет бе открита процедура по атестирането на
10 преподаватели от всяка от 4-те катедри (Протокол № 1 от заседание на Комисията
за атестиране на преподаватели при Стопански факултет от 05.11.2019 г.). След
проведената процедура, съгласно установения вътрешен ред, Комисията по
атестиране дава становище за положителна комплексна оценка за атестираните
преподаватели. Изключен от атестирането е един преподавател, който е отсъствал
по болест през съответния времеви период на атестация.
В Стопанския факултет за учебната 2019-2020 г. също така е осъществено
ежегодното текущо анкетиране: на първокурсници, на обучавани студенти 2-4 курс,
на докторанти, сред работодатели, резултатите от което се анализират и обсъждат на
катедрени и факултетни заседания. С оглед оптимизиране на анкетния процес са
предприети мерки за дигитализиране на процеса на анкетиране. Разработените и
утвърдени анкетни карти са разположени на сайта на факултета, в раздел: Анкети
(http://fe.swu.bg/?page_id=10072). Към момента на изготвяне на настоящия доклад не
се представя обобщение и анализ на резултати. Причината за това е преди всичко
преминаването към дистанционна форма на работа в Югозападния университет в
изпълнение на законодателните решения за извънредно положение в България от
началото на м. март 2020 г.
През м. февруари - март 2020 г. бе изготвен и рекламен клип, представящ
катедрите от Стопанския факултет.

Дата на изготвяне на доклада: 20.03.2020 г.
Изготвил доклада: доц. д-р Мария Станкова
(Зам. Декан по качеството и Председател на
факултетска комисия по качество)
гр. Благоевград

