ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ - БЛАГОЕВГРАД

Мисия на Югозападния университет “Неофит Рилски”
МИСИЯТА на Югозападния университет „Неофит Рилски“ е да предоставя
висококачествено висше образование, което да осигурява успешна професионална и личностна
реализация на завършилите студенти и докторанти; да осъществява фундаментални и приложни
научни изследвания с висока стойност, които да допринасят за националното и световното
развитие на науката; да спомага за развитието на образователния, научния, социо-културния и
икономическия потенциал на Република България; да утвърждава съзнание на национална и
културна идентичност и отговорност; и да допринася за създаването и реализирането на
политики с регионално, национално и международно значение с цел благоденствие и
просперитет.
ВИЗИЯТА за развитието на университета до 2020 година предвижда превръщането му в
международно разпознаваема и престижна образователна, научно-изследователска и културна
институция. Университетът продължава да развива своите образователни програми в
съответствие с икономическите и обществените потребности и международни стандарти за
качество. Научните изследвания са ориентирани към проблемни области с актуална значимост
и широк международен отзвук, а работещите в университета учени получават все повече
национална и международна видимост. Провежданите социално-културни и спортни дейности
увеличават авторитета на Югозападния университет и утвърждават мястото му на най-голямата
и престижна институция в Югозападния регион, както и водещото му място сред университетите
в България.

Политика по качеството
Политиката по качеството се основава на:
I. Системата за управление на качеството да гарантира “обемната рамка”, характерна за
класически тип университет, осигуряваща:
– “входа” – подбор на кандидат-студенти, кандидат-докторанти; кандидатспециализанти;
– “обемна рамка”:
 провеждане на обучение в основните образователно-квалификационни степени
на висшето образование – бакалавър и магистър;
 провеждане на обучение и подготовка за придобиване на образователна и
научна степен “Доктор”;
 поддържане на различни форми на обучение – редовно, задочно, дистанционно
и други разрешени от законите на страната;
 провеждане на продължаващо обучение
 провеждане непрекъснато обучение;
 създаване на условия и среда за мобилност и динамика на обучението на
студенти, докторанти, специализанти – в самия университет, между висшите училища
в страната и по света.
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II. Синхронизиране на дейностите за осигуряване на рационален баланс между:
– законовите и подзаконовите изисквания, определящи държавната политика във
висшето образование;
– академичните права на свобода, автономия и самоуправление;
– възможностите на Югозападния университет “Неофит Рилски” и изискванията на
пазара на образователни и научни услуги;
– националните, европейските и световните академични стандарти и правилата за добра
практика при обучение и научна дейност.

III. Синхронизиране на дейностите за гарантиране на ефективност на системата по
качеството чрез:
– дейности за удовлетворяване изискванията на клиентите на образователни и научни
услуги и на свързаните с тях административни, стопански и социални услуги;
– дейности за адекватност на кадровия потенциал (научно-преподавателски,
административен, обслужващ и друг персонал); за подобряване на ресурсното осигуряване
(финансови,
материално-технически,
инфраструктурни,
информационни
ресурси);
оптимизиране на социалния статус, оценен чрез:

спазване на държавните законови изисквания към всички висши училища
в страната и критериите на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА);

сравнение с водещи висши училища в страната;

сравнение със сходни по позиция и възможности висши училища в
България, Европа и по света;

сравнение с водещи европейски и световни университети - непрекъснато
преглеждане на университетската система по качеството и коригирането й при всяка
необходимост.

ІV. Гарантира се институционализиране и професионализиране на системата за
управление на качеството чрез:
– пълно документиране на системата за управление на качеството на обучението;
– разгласяване на системата по качеството до клиентите;
– принципна и прозрачна система за публичност, конфиденциалност и достъпност до
информацията за цялостната университетска дейност, в т.ч. за качеството на обучението;
– провеждане на обучение на университетския персонал и запознаване на студентите със
системата по качеството с оглед мотивирането им при добре разбрана система.

V. Гарантира се съответната публичност на учебния материал по учебните дисциплини,
на научните резултати, на разработките по университетски, регионални, национални и
международни проекти, на академичния живот, чрез:
– издаване на учебна литература на конвенционални и електронни носители;
– създаване на WЕВ страници и на компакт дискове на учебни дисциплини, съдържащи
пълна информация за всички учебни дейности и документи;
– издаване на научна периодика;

Страница 2 от 4

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ - БЛАГОЕВГРАД

– издаване на сборници от доклади и материали на научни форуми;
– издаване на информационни бюлетини за проекти и други дейности;
– издаване на университетска страница в регионален ежедневник и университетско
списание “Университетски преглед”;
– други издания при съответни поводи и при необходимост.
VI. Предприемане на действия за осигуряване на рационален баланс (разкриващ
комплексни взаимовръзки, взаимодействие, взаимно допълване) в академичен, пазарен,
социален и международен план между:
– образователна дейност;
– научно-изследователска работа;
– реализацията на университетски, регионални, национални и международни проекти;
– консултантски, мениджърски, производствени и изпълнителски услуги;
– квалификационна дейност.

С цел осигуряване и оценяване на качеството на образованието, през 2017 г. се извърши
преформиране на университетската система по качество. В резултат на решенията на
министрите в Ереван (май 2015 г.):
1. Отчете се напредък в изграждането на Европейското пространство за висше
образование (ЕНЕА);
2. Възприе се актуализирана версия на „Стандарти и насоки за осигуряване на качеството
в Европейското пространство за висше образование“ (ESG).
Академичното ръководство на Югозападния университет „Неофит Рилски“ обсъди и прие
нова структура и нови органи на Университетската система за осигуряване и оценяване на
качеството на образованието, показано в специална органиграма:
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УНИВЕРСИТЕТСКА СИСТЕМА
ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
РЕКТОР

Заместник-ректор по НИД

Заместник-ректор
по образователните дейности

Главен директор Дирекция “ОД”
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