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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

1. По първия работен пакет е анализирана наличната документация от Системата 

за управление на качеството на образованието, свързана с проучването на мнението на 

студентите и потребителите на кадри за качеството на процеса на обучение. 

Актуализирана е Методиката за провеждане на емпирични социологически изследвания 

по качеството на образованието и академическия състав в ШУ и Инструкцията за 

попълване и обработка на анкета за оценяване на преподавателите и курса на обучение 

. 

2. По работен пакет 2, свързан с актуализирането на базата от данни за 

потребители на кадри на ШУ, по професионални направления са изработени списъци с 

потребители, съставени въз основа на данни за реализацията на завършилите студенти, 

от реализирани студентски практики и стажове, от съвместна проектна дейност, от 

регистриране на потребители в базата данни на Центъра за кариерно развитие и др. 

Анкетирани са над 160 работодатели, от които 134 са попълнили предложените анкети. 

Резултатите са обработени и представени на кръглата маса на тема „Реализацията на 

завършилите Шуменския университет – мониторинг, тенденции, проблеми” от доц. Р. 

Давидова-Маджарова. Освен това резултатите са качени във вътрешната информационна 

система Uninet. 

3. По работен пакет 3, е създадена и/или актуализирана базата от данни за 

реализацията на студентите и докторантите от професионални направления: 3.6 

Социални дейности, 3.8 Икономика, 3.9 Туризъм, 6.2 Растителна защита и на 



докторантите от докторски програми: Теория на възпитанието и дидактика, Специална 

педагогика, Археология, История на България, Математически анализ, Алгебра и теория 

на числата, Геометрия и топология, Диференциални уравнения, Информатика. 

Резултатите са взети предвид при подготовката на акредитационните документи на 

професионалните направления и докторските програми, като данните бяха високо 

оценени от ЕГ по време на посещенията им в ШУ. Резултатите са обработени и качени 

във вътрешната информационна система Uninet .  

4. Изпратени са писма до 1069 от завършилите ШУ през 2012 Получени са 535 

отговора и са актуализирани данните за 92 студенти. Разпратени са и 1000  анкетни 

бланки на завършили през 2015 г., получени са 593 отговора и са актуализирани данните 

за 32 студенти. Резултатите са обработени и качени във вътрешната информационна 

система Uninet, а също ще бъдат представени на кръглата маса  „Реализацията на 

завършилите Шуменския университет – мониторинг, тенденции, проблеми” от проф. 

д.ик.н. А. Андреев.  

Анализите, свързани с резултатите от проекта, и събраната информация от 

анкетните проучвания е предоставена на ОСЗ във връзка с подпомагане на подготовката 

на документите за програмна акредитация на: ПН 3.8 Икономика, 3.9 Туризъм, 6.2 

Растителна защита; на докторски програми в ПН 1.2 Педагогика, 2.2 История и 

археология, 3.5 Обществени комуникации и информационни науки, 4.2 Химически 

науки, 4.5 Математика, 4.6 Информатика. 
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Реализирано е участие в два форума, свързани с проблемите на висшето 

образование:  

 Среща-разговор на тема „Изпълнение на европейските стандарти за качество на 

висшето образование по критериалната система на НАОА при обучение в специалности 

от регулираните професии в професионално направление Архитектура, строителство и 

геодезия”, 27.06.2017 г. в Университета по архитектура, строителство и геодезия. 

Участници в семинара: членове на Комисията по осигуряване на качеството в НАОА, на 



Постоянната комисия по технически науки на НАОА, експерти от НАОА, висши 

училища, обучаващи в професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и 

геодезия, браншови и професионални организации. Представител на ШУ: проф. 

д.ик.н. А. Андреев. 

 На 27 юни 2017 г. в Зала „Черно море“ на Интерхотел „Черно море“ – гр. Варна, 

се проведе редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) и на 

Регионалния координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие в 

Североизточен район (СИР). Съгласно чл. 18, ал. 4 и чл. 19, ал. 3 от Закона за 

регионалното развитие (ЗРР), на заседанието присъстваха включените в състава на двата 

органа: представители на министерства, областните управители и представителите на 

общините от съставляващите Североизточен район области Варна, Добрич, Търговище 

и Шумен, представители на организациите на работодателите, работниците и 

служителите на национално равнище, представители на Управляващите органи (УО) на 

Оперативните програми (ОП), съфинансирани от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове (ЕСИФ), представителите на РСР в СИР в Комитетите за 

наблюдение (КН) на Споразумението за партньорство (СП) и на съответните ОП, 

представител на Централното координационно звено (ЦКЗ) в Администрацията на 

Министерския съвет (МС), представители на висши училища, провеждащи обучение в 

ПН 3.9 Туризъм. Представител от ШУ – доц. д-р Петинка Галчева. 


