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ПЛАН - ПРОГРАМА 

 

за осигуряване и поддържане  на качеството, като част от политиката за стратегическо управление  на Факултет“Техника и технологии“ 

 

№ ОБЩА ЦЕЛ ЗАДАЧА 

ДЕЙНОСТ 

 

Конкретна измерима цел 

ОТГОВОРНИК 

С
Р

О
К

 Контролиращ 

изпълнението 

1 

Развитие на 

политиката за 

осигуряване 

на качеството 

Актуализиране на стратегиите за 

развитие на професионалните 

направления и специалностите 

Текущо актуализиране на стратегията за развитие на 

професионалното направление и специалностите от него 

в зависимост от изискванията на потребителите. 

Създаване на профил на компетентностите за всяка 

специалност. 

Р-л катедри 

Зам. декан УД 

ю
н

и
 

Декан 

Поддържане и актуализиране на 

официална WEB – страница, 

отразяваща информация за 

функционирането на 

конкретното професионално 

направление, специалности и 

курсове за обучение 

Текущо актуализиране на WEB – страницата на ФТТ с 

информация за професионалните направления, 

специалности и курсове за обучение на български и 

англииски език. 

администратор  

Зам. декан УД 

те
к
у

щ
 

Декан 

Актуализиране на нормативни 

документи на ФТТ, в които е 

развита политиката за 

осигуряване на качеството на 

професионалното направление  

Приемане и актуализиране на правилници, процедури и 

др. документи за вътрешно осигуряване на качеството на 

образователния процес . 

Зам. декан УД 

н
о

ем
в
р

и
 Декан 
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Използване на различни форми 

на реклама за информиране на 

широката общественост за 

дейностите във ФТТ. 

Реклама в медии, участие в мероприятията на ТрУ 

(участия на изложения, студентски борси и други 

дейности), директна реклама в училища 

Секретар  

на ФТТ, 

Зам. декан по 

УД, Р-л 

катедри  

 

 

ф
ев

р
у
ар

и
 

Декан 

2 

Усъвършенст

ване на 

учебните 

планове и 

програми 

Актуализиране на наличните и 

въвеждане на нови, пазарно 

ориентирани специалности и 

програми за бакалаври, магистри 

и докторанти, както и за 

следдипломна и професионална 

квалификация. 

1. Текущо актуализиране на учебна документация според 

изисквания на пазара на труда. 

2. Разработване на нови, пазарно ориентирани 

специалности и програми за бакалаври, магистри и 

докторанти. 

3. Организиране на курсове  за следдипломна и 

професионална квалификация . 

 

Р-л катедри  

Р-тел СДО и 

ЦПО 

Зам. декан УД 

М
ай

 

 

се
п

те
м

в
р
и

 

Декан 

Непрекъснат диалог с бизнеса, 

потребителите на кадри, 

правителствени и 

неправителствени организации  

Организиране на постоянни срещи годишно с 

представители на бизнеса, общини и НПО  по 

Професионални направления и специалности. 

Зам. декан УД 

Р-л катедри  

 

ап
р

и
л
 Декан 

 Проучване на степента на 

заинтересованост на 

работодателите към 

компетенциите, получавани от 

професионалното направление и 

специалност 

Анкетни проучвания на степента на заинтересованост на 

работодателите към компетенциите получавани от 

професионалното направление и специалност – на всеки 

2 години 

Р-л катедри, 

Комисия по 

качество, 

Зам. декан УД ап
р

и
л
 

Декан 

Проучване на съвместимостта с 

учебни програми на други ВУ в 

България, EU или извън EU, 

позволяваща професионална 

мобилност на студенти от 

съответната специалност. 

Сравнителен анализ с аналогични учебни планове и 

програми от други ВУ в страната и чужбина – на всеки 2 

години.  

 

Р-л катедри, 

Зам. декан УД 

м
ар

т 

Декан 
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3 

Стимулиране 

на 

мотивацията 

и активната 

позиция на 

студентите в 

процеса на 

обучение на 

съответното 

професионалн

о направление 

Проучвания на степента на 

заинтересованост на студентите 

за обучение по съответна 

специалност и дисциплина. 

Извършване на ежегодни проучвания за: 

- степента на заинтересованост на студентите за 

обучение; 

- динамиката на степента на заинтересованост  

Р-л катедри 

Комисия по 

качество, 

Зам. декан УД В
 к

р
ая

 н
а 

се
м

ес
тъ

р

а 

Декан 

Проучване на степента на 

удовлетвореност на 

работодателите от стажантите и 

практикантите 

 

Извършване на проучвания за степента на 

удовлетвореност на работодателите от стажантите и 

практикантите – всяка година 

Р-л катедри, 

Комисия по 

качество, 

Зам. декан УД 

о
к
то

м
в
р
и

 Декан 

Проучване на студентското 

мнение, относно качеството и 

практическата полезност на 

обучението  

Извършване на  проучвания на студентското мнение, 

относно качеството и практическата полезност на 

обучението – всяка година 

Р-л катедри 

Комисия по 

качество, 

Зам. декан УД о
к
то

м
в
р
и

 Декан 

Сключване на договори за 

провеждане на учебни практики 

и производствени стажове в 

образователни  и социални 

институции, промишлени 

предприятия и фирми 

Периодично подновяване и сключване на нови договори 

за провеждане на учебни практики и стажове 

Р-л катедри 

Зам. декан УД 

п
о

ст
о

ян
ен

 Декан 

Повишаване на дела на 

студентите, преминали през 

практическо обучение в реална 

работна среда, поне веднъж в 

своето следване извън 

задължителната учебна програма 

Участие в национални и др. програми за стажове и 

практики 

Зам. декан УД 

о
к
то

м
в
р

и
 

Декан 

Организиране на защити на 

стажове и практики в катедрите 

Студентски отчети (доклади) след завършване на 

учебната практика или производствения стаж 

Р-л катедри 

Зам. декан УД 

о
к
то

м
в
р
и

 Декан 
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Оценяване на ефективността на 

процесите, свързани с качеството 

на образователния процес  

Текущ мониторинг и периодичен анализ на качеството на 

образователния процес (затруднения, постижения, 

дефицити) с участието на студенти, партньорски 

организации, експерти, потребители на кадри – ежегодни 

срещи 

Р-л катедри 

Зам. декан УД 

м
ай

 

Декан 

 

4 

Усъвършенст

ване на 

процедури ите 

обхващащи 

всички етапи 

на "жизнения 

цикъл" на 

студента. 

Увеличаване участието на 

студенти и докторанти н в    

научноизследователската 

дейност 

1. Включване на минимум по 2 студента в научен проект. 

2. Участие на студенти и докторанти в научни 

публикации – минимум в една публикация на научен 

проект. 

Зам. Декан 

 по НМД 

п
о
ст

о
ян

е

н
 

Декан 

Стимулиране на студентската 

мобилност 

Сключване на договори с чуждестранни ВУ за 

мобилност на студенти и докторанти 

 

Зам. Декан 

 по НМД 

Зам. декан УД 

п
о
ст

о
ян

е

н
 

Декан 

Създаване на  административна 

система за регистриране на 

реализацията на завършилите 

студенти и докторанти. 

1.Създаване на организация за регистриране на 

реализацията на завършилите студенти и докторанти 

посредством системата на Алумни клуб. 

2.Ежегодно отчитане дейността на Алумни клуб на ФС. 

Секретар  

на ФТТ, 

Алумни клуб 

Зам. декан по 

УД п
о

ст
о
ян

ен
 Декан 

5 

Подобряване 

качеството на 

академичния 

състав 

Повишаване квалификацията и 

езиковата подготовка на 

преподавателите 

Организиране на курсове за преподаватели и 

постдокторанти (особено по чуждоезиково обучение, 

нови методи на преподаване и ИКТ) 

Зам. декан по 

НМД 

Зам. декан по 

УД Н
ач

ал
о

 

н
а 

се
м

ес
тъ

р

а 

Декан 

Повишаване на мобилността на 

преподавателите 

Сключване на договори с чуждестранни ВУ за 

мобилност на преподаватели 

Зам. декан по 

НМД 

п
о
ст

о
ян

е

н
 

Декан 

Усъвършенстване на системата 

за атестиране с цел стимулиране 

на научноизследователската и 

художествено-творческата 

дейност на академичния състав 

Включване в показателите за оценка на специфични 

дейности за факултета (пр. курсове) за стимулиране на 

кариерното им развитие и за организиране на 

извънаудиторни дейности (пр. кръжочна дейност) 

Зам. декан по 

УД, 

Р-л катедри 

п
о

ст
о
ян

ен
 Декан 
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Повишаване на публикационната 

дейност на преподавателите 

Минимум по 2 публикации на член от колектива 

годишно в реферирани издания.  

Зам. декан по 

НМД, 

Р-л катедри 

д
ек

ем
в
р
и

 Декан 

Увеличаване на участието на 

преподаватели в научни 

конференции 

Минимум по 1 конференция годишно Зам. декан по 

НМД, 

Р-л катедри 

д
ек

ем
в
р
и

 Декан 

6 

Подобряване 

на 

материално-

техническата 

и 

информацион

на база 

Подобряване на сградния фонд и 

създаване на нови и 

дооборудване на учебни зали и 

лаборатории 

1. 1.Създаване на нови учебни зали и лаборатории по ПН 

2. 2.Основни и текущи ремонти на учебни зали и 

лаборатории 

3. 3.Оборудване и дооборудване на учебни зали и 

лаборатории по ПН 

Зам. декан по 

АСИД, 

Р-л катедри 

те
к
у
щ

 

Декан 

Увеличаване на ресурса от 

учебници и учебни помагала, 

включително и на електронен 

носител. Стимулиране на 

преподавателите за създаване на 

учебници и учебни помагала и 

електронни курсове. 

1.Разработване на учебници и учебни помагала по ПН. 

2. Електронен курс по всяка дисциплина  

Зам. декан по 

УД, 

Р-л катедри 

се
п

те
м

в
р
и

 

Декан 

Подготовка за дистанционно 

обучение 

Развитие на електронна форма за дистанционно обучение Зам. декан по 

УД, 

Р-л катедри те
к
у

щ
 Декан 

7 

Усъвършенст

ване на 

организацията 

за управление 

на 

Повишаване на студентското 

удовлетворение от обучението 

1.Проучване на мнението на студените за всяка 

дисциплина и преподавател. 

2.Ежегодна анкета със студентите випускници за 

мнението им за учебните програми 

Р-л катедри, 

Комисия по 

качество, 

Зам. декан УД 

 

ю
н

и
 

Декан 
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информацият

а, свързана с 

реализацията 

на обучението  

Проследяване на кариерното 

развитие на завършилите 

1.Анкети със завършилите студенти през последните 

.1,3,5..... години за реализацията и развитието им 

 2.Анкети с работодатели за удовлетвореността им от 

подготовката на завършили студенти и реализирали се по 

специалността –всяка година 

Р-л катедри, 

Комисия по 

качество, 

Зам. декан УД 

о
к
то

м
в
р
и

 Декан 

Създаване на собствени 

информационни масиви за 

световните постижения в 

професионалното направление и 

актуалността на предлаганите 

учебни планове  и дисциплини. 

1. Поддържане на база от данни, относно съдържанието 

на сродни образователно квалификационни степени  в 

професионалните направления и по специалности във 

водещи висши училища у нас и в чужбина 

2. Ежегодно анализиране и обсъжане в катедрите. 

 

Р-л катедри, 

Зам. декан УД 

м
ай

 

Декан 

8 

Подобряване 

информиранос

тта на 

общественостт

а за 

дейностите 

свързани с 

обучението по 

професионалн

ите 

направления  

Създаване на система за 

популяризиране на 

професионалните направления и 

специалности 

1. Организиране на срещи и форуми с потребители с цел 

оповестяване на дейността на ФТТ. 

2. Публикуване на обяви на програми за 

квалификационни дейности на випускници и други 

интересуващи се. 

3. Публикуване на сведения за дейността на 

професионалните направления и специалности, научната 

продукция  и творческите изяви на студенти и 

преподаватели. 

4. Организиране на срещи с випускници. 

Р-л катедри, 

Зам. декан УД 

Секретар  

на ФТТ, 

 

ап
р

и
л
 

Декан 

Създаване на информационни 

материали за „жизнения“ цикъл 

на обучението на студентите. 

Изработване на наръчник на студента, който включва 

полезна информация за възможностите за обучение и 

мобилност  

Зам. декан УД 

Зам. Декан 

НМД 

Секретар  

на ФТТ, 

 

се
п

те
м

в
р

и
 Декан 
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9 

Актуализиран

е на учебните 

програми 

съобразно 

еволюцията 

на научните 

знания и 

технологии 

при 

обучението по 

професионалн

ото 

направление 

Създаване на система за 

периодичен преглед и 

актуализиране на учебните 

планове и програми 

1. Разработване на правила и критерии за преглед и 

актуализиране на учебните планове и програми  

2. Проучване на студентското мнение, на потребители и 

партньорски организации за практическата подготовка на 

студентите 

3. Проучване удовлетвореността на студентите от 

атмосферата във ВУ и обучението, в неговата цялост 

4. Проучване мнението на студентите за качеството на 

получените знания, съдържанието на учебния план, 

учебните програми, методите на преподаване и на тази 

основа перспективата за професионална реализация по 

специалността 

Р-л катедри, 

Комисия по 

качество, 

Зам. декан УД 

Секретар  

на ФТТ, 

 

о
к
то

м
в
р
и

 

Декан 

Мониторинг на успеваемостта на 

студентите  

Ежегоден преглед на анализ на успеваемостта на 

студентите и предприемане на мерки за повишаването й 

Р-л катедри, 

Зам. декан УД 

ю
л
и

 

Декан 
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Външно 

оценяване на 

всички учебни 

програми по 

професионалн

ото 

направление и 

специалности 

Осъществяване процеси на 

вътрешни оценки, самооценки и 

външни одити от агенци и след 

САНК  

1. Ежегодно да се съставя график за вътрешното 

оценяване на професионалното направление по СУК и 

ISO. 

2.Ежегодно да се извършват самооценки във връзка с 

външните одите от НАОА. 

3.Дейности за осигуряването на качеството от 

Критериалната система на НАОА за съответната 

процедура 

Зам. декан УД 

Зам. декан 

НМД 

Зам. декан 

АСИД 

Р-л катедри, 

Комисия по 

качество 

те
к
у

щ
 

Декан 

Професионалното направление 

работи в конкурентна среда 

1.Проучване и анализ на конкурентната среда в която се 

развива професионалното направление 

2. Ежегодно се отчитат резултатите свързани с 

развитието на професионалното направление и 

представят конкретни резултати, свързани с 

усъвършенстване на дейността на му  на ФС и ОС на 

ФТТ. 

Зам. декан УД 

Зам. декан 

НМД 

Зам. декан 

АСИД 

Р-л катедри, 

Комисия по 

качество 

те
к
у
щ

 

Декан 

http://www.unisz-iso.org/
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Включване в състава на 

комисиите за семестриални и 

държавни изпити на 

преподаватели от други висши 

училища и потребители 

1.Привличане на преподаватели от други висши училища 

и потребители за включване в състава на комисиите за 

семестриални и държавни изпити 

Зам. декан УД 

Р-л катедри 
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