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ПОЛИТИКА 
 

ПО КАЧЕСТВОТО НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ 
ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ 

Ръководството на ВУЗФ, в лицето на неговия ректор, декларира официално 
настоящата ПОЛИТИКА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА КАЧЕСТВОТО, като:  

 обявява, че основен приоритет за висшето училище са обучаващите се в него 
лица и следи непрекъснато за удовлетвореността им от качеството на тяхното обучение; 

 заявява, че академичният състав на висшето училище е с богат педагогически и 
практически опит и има готовност, желание и компетенции да предложи високо качество 
на обучението и да работи за постоянното му подобряване;  

 осъзнава водещата си роля при определянето на политиката и целите по 
качеството и осъществява контрол за тяхната реализация чрез подходящи механизми; 

 поема и носи отговорност за периодичния преглед и актуализиране на 
политиката по качеството с оглед на нейната актуалност и адекватност; 

 има задължението да идентифицира рисковете при осъществяване на отделните 
дейности във висшето училище и да работи за тяхното отстраняване или минимизиране; 

   гарантира представителност на студентите и докторантите в органите за 
управление на висшето училище и им осигурява възможности за осъществяване на 
външни и вътрешни мобилности, както и за научни и други творчески изяви; 

 разчита на активното включване на студентите и на другите заинтересовани 
страни в осигуряването на качеството и неговото подобряване;  

 заявява стремежа си за изграждане и развиване на култура на студентите и 
докторантите, която отчита значението на качеството на обучението и на академичния 
му състав за неговото осигуряване; 

 гарантира прозрачност в дейността на висшето училище и утвърждаване на 
ценности като честност, почтеност и морал у преподавателите, служителите и 
студентите и докторантите в училището. 

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО на ВУЗФ е насочена към: 
  утвърждаване на висшето училище като предпочитана частна образователна 

институция в областта на икономиката и на други свързани с нея области чрез 
непрекъснато подобряване и усъвършенствуване на дейностите и процесите в училището 
и изпреварващо реагиране на очертаващите се тенденции на образователния и трудовия 
пазар, осигуряване на висококвалифициран академичен състав и много добра 
материално-техническа и информационна база; 

 осигуряване на много добре подготвени специалисти с висше образование за 
нуждите на икономиката и на други свързани с нея сфери съобразно съвременните 
европейски и световни образователни стандарти, чрез: 

› разширяване на сътрудничеството с бизнеса и осъществяване на съвместно или 
поддържащо обучение на студенти по специалности в бакалавърската и магистърската 
степен съобразно неговите потребности;                                                 
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 › прилагане в учебния процес на иновативни и гъвкави методи и форми на 
обучение и на нови информационни и комуникационни технологии при преподаване на 
учебното съдържание по отделните дисциплини;      

 ›  ориентиране на  обучението на студентите и докторантите към изискванията на 
практиката и пазара на труда; 

 › използване на резултатите от научните и научно-приложните изследвания на 
преподавателите при обучението на студентите и докторантите; 

 гарантиране на успешна професионална реализация на възпитаниците на 
висшето училище, като за целта се поддържат трайни връзки с бизнеса, с 
работодателски, професионални и други организации; 

   непрекъснато подобряване на предлаганите образователни и други услуги чрез 
повишаване на  квалификацията на преподавателите и административните служители 
във висшето училище и на мотивацията им за  висококачествен труд, вътрешна нагласа 
за постоянни и измерими подобрения в ежедневната работа и личен пример; 

 гарантиране на съответствие на осъществяваните  дейности и процеси във 
висшето училище с изискванията на държавните нормативни актове за висшето 
образование в страната и вътрешните нормативни актове на училището; 

 ангажиране на преподавателите и административните служители във висшето 
училище на всички равнища с ясни отговорности,  с цел максимално използване на 
техните знания и умения; 

 провеждане на гъвкава маркетингова политика, съобразена с  тенденциите и 
промените във висшето образование в страната и потребностите на пазара на труда от 
конкретни специалисти в областта на икономиката. 

  За реализирането на ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО висшето училище е 
внедрило и прилага система за управление на качеството, която е разработена на 
основата на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 9004:2009 и ISO/IWA 2:2007, 
както и стандартите и насоките за осигуряване на качеството в Европейското 
пространство за висше образование (ESG), Наредба № 2 от 8 септември 2015 г. за 
осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение, издадена от 
Министерството на образованието и науката. Целта на системата е да покаже 
способността на ВУЗФ да осигурява високо качество и конкурентни предимства на 
осъществяваното обучение и да гарантира удовлетворяване на нарастващите изисквания 
на студентите, докторантите и другите заинтересовани страни от него. 

 
Като ректор декларирам личното си участие и личната си отговорност за 

осъществяването на обявената и публично огласена политика по качеството на 
ВУЗФ. 

 

 
01.05.2018 г.          доц. д-р Григорий Вазов, 

  Гр. София                     ректор на ВУЗФ 
 

 


