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Декларация на ръководството на Техническия Университет – Варна за неговия
мандат от 2015 до 2019 година
Техническият университет извършва дейности, свързани с:
 Обучение на студенти за получаване на образователно квалификационни степени:
„професионален бакалавър", „бакалавър" и „магистър";
 Обучение на магистри за придобиване на образователната и научна степен „Доктор";
 Следдипломното обучение на специалисти с висше образование в зависимост от
потребностите на промишлеността и обществото;
 Присъждане на академичните длъжности: „Доцент“ и „Професор“ и научна степен
„Доктор на науките“
 Провеждане на научно-изследователска дейност е свързана с:
фундаментални научни изследвания;
научно-приложна и консултантска дейности;
производствена дейност;
дейности подпомагащи развитието на промишлеността и подобряването на качеството
на живот в РБ.
Спецификата на образователната дейност изисква поддържане в Университета на
колектив от висококвалифицирани преподаватели, притежаващи необходимите академични
длъжности и научни степени, имащи знания, възможности и умения да създават кадри,
способни да се реализират и развиват в съответствие със световните стандарти на научнотехническия прогрес, както и да провеждат научни изследвания в областта, в която провеждат
учебен процес.
Качеството на обучаваните специалисти е необходимо да съответства на:
Държавните изисквания за висше образование;
Изискванията на пазара на труда;
Нивото на водещите европейски университети;
На условията за осигуряването на мобилност при обучение на студенти в рамките на
Европейската общност.





С цел поддържането на висок стандарт на качеството на образователния процес,
научно-изследователската дейност и развитието на кадрите, Техническият Университет Варна разработи оригинална система за управление на качеството и успешно я сертифицира
през 2001 год. в съответствие с актуалните към момента стандарти БДС EN ISO 9001-1994 год.
От тогава до сега академичното ръководство постоянно я развива и поддържа в съответствие
с променящите се изисквания на международните организации и към момента е
ресертифицирана в съответствие със стандарт БДС ЕN ISO 9001.2008. От 2011г. Университета
е пълноправен член на Европейската асоциация на университетите. Технически университет
Варна поддържа своята акредитация във всички направления на обучение в съответствие с
законодателството в РБ.
Академичното ръководство на Университета е убедено, че конкурентно-способността на
Университета е свързана с развитието на процесния подход за управление и периодичната
актуализацията на основните документи, в зависимост от настъпилите промени в обществото
и организацията. Основна цел на ръководството на университета е осигуряване на условия за
успешното приобщаване на ТУ - Варна в Европейската система за висше образование и
научни изследвания.
Декларираните до момента дейности демонстрират постоянството в стремежа на
Ръководствата на Университета да постигнат повишаване на ролята на Университета, като
фактор за развитие на интелектуалния потенциал на България и в провеждането на
фундаментални научни и научно-приложни изследвания в Европа.
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Регламентираните правила и последователност при изпълнението на дейностите,
произтичащи от структурата на действащата в ТУ-Варна система за управление на качеството,
са задължителни за всички членове на академичната общност и сътрудници на Университета.
Изпълнението и контролът на правилата, регламентирани в системата се осигурява от
висококвалифициран и подходящо обучен персонал, преминаващ периодично опресняване на
знанията и повишаване на квалификацията му.
Ръководството на Технически Университет - Варна и лично Аз като Ректор, се
ангажираме да осигурим подходящи условия за ефективното функциониране на
системата за управление на качеството на Университета, с цел изпълнение на
дефинираната от нас „Политика по качеството" и поетите обществени задължения при
обучението и развитието на квалификацията на кадри с висше образование.

РЕКТОР:…………………..……………………………..
/доц. д-р инж. Росен Николов Василев/
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