МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
2007 – 2013

Номер на схема

BG051PO001-3.1.08

Име на схема

Усъвършенстване на системите за управление във висшите
училища

Приоритетна ос

3. Подобряване качеството на образованието и обучението в
съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на
икономика, основана на знанието

Mярка на подкрепа /
област на въздействие

3.1. Подобряване качеството на услугите в образованието и
обучението

Номер на проект

BG051PO001-3.1.08-0031

Срок за изпълнение

22 месеца (28.01.2013 г. – 28.11.2014 г.)

Обща цел

Повишаване на качеството на образованието в УНСС чрез анализ
на предизвикателствата, разработване и внедряване на иновативен
инструментариум за управление на университета – при отчитане
на съвременните потребности на пазара на труда за изграждане на
икономика, основана на знанието
•
•
•

Специфични цели

•
•

Дейности по проекта

Очаквани резултати

Усъвършенстване на системата на управление на УНСС
Повишаване на икономичността, ефикасността и
ефективността на работните процеси и дейности в УНСС
Постигане на по-високо съответствие на дейността на УНСС с
критериалната система на НАОА
Подобряване на позициите на УНСС в Рейтинговата система
на висшите училища в България
Повишаване на удовлетвореността на заинтересованите страни
от дейността на УНСС

1. Анализ за съответствие на процесите на управление в УНСС
2. Разработване на система от ключови индикатори за управление
на УНСС
3. Моделиране и усъвършенстване на процесите на управление в
УНСС
4. Интегриране на информационната система за управление на
УНСС
5. Внедряване на промени в системата за управление на УНСС
6. Осигуряване на информираност и публичност във връзка с
изпълнението на проекта
7. Управление и мониторинг на проекта
• Идентифицирани несъответствия на системата за управление
на УНСС с изискванията към висшите училища в Европа
• Идентифицирани възможности за усъвършенстване на
системата за управление на УНСС, съобразно критериалните
системи на НАОА и РСВУ
• Разработена и внедрена система от ключови индикатори –
дефинирани ключови индикатори и стратегически перспективи
• Разработени и внедрени етапи на процесно-базирано
управление на УНСС
• Актуализиране на системата за управление на качеството в
УНСС

