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Реалностите на 21-ви век все по-силно обвързват обществото и успешната житейска реализация с
научното развитие и обучението, което поставя изключително високи отговорности пред образователните
институции. Конкретен израз на разбирането и носенето на тези отговорности е осигуряване на качествен
образователен продукт и на значими научни резултати.
Технически Университет - Варна разглежда качеството на своите образователни и научни продукти
като основен инструмент за реализиране на мисията и за утвърждаване на Университета като интелектуален
център. Обучаваните в Технически Университет - Варна трябва да получат знания и умения, осигуряващи им
успешна реализация на българския и световния пазар на труда, а в Университета да се създадат условия за
научна дейност, които да доведат до максимално използване на интелектуалния потенциал на академичния
състав, т.е. Технически Университет - Варна дефинира ясно собствени стандарти за качество на обучение и на
научната дейност, съобразени със световната практика и българските традиции и да създаде и поддържа
система за управление на качеството, която да осигури тяхното постигане и спазване.
Във връзка с това, основните цели, свързани с развитието на системата по качеството от гледна точка на
Ръководството на Университета са:


Създаване на системни предпоставки за постоянен анализ на образователните и научни
потребности, свързаните с тях изменения в образователния пазар и актуализация на стратегията на
Университета, включително и на учебните планове и на научната тематика като средства за
нейното реализиране.
 Създаване на възможност за повишаване на обективността при оценяване на качеството на
обучение на обучаемите, включително чрез оценка на реализацията.
 Изпълнение на критериите за външна оценка (акредитация и сертификация от национални и
международни класификационни организации).
 Развитие на самооценката като инструмент за идентифициране на слаби и силни страни и за
управление развитието на организацията.
Реализирането на тези цели предполага утвърждаване на политиката на “Отворени хоризонти” по
отношение на академичните и производствените структури в региона и страната, както и на световното
образователно и научно пространство.
Във вътрешен план политиката по качеството предполага постоянно повишаване на ефективността на
управлението чрез:








Мотивиране на академичния състав, служителите и обучаващите се за пълноценна изява и
отдаденост на мисията и целите на Университета, като гаранция за постигане на устойчиво
развитие;
Усъвършенстване на система за информационно обслужване на Университета;
Усъвършенстване на Интернет и уеб мрежа, осигуряваща и системата по управление на
качеството;
Развитие на формите за достъп до официалната информация, осигуряваща прозрачност и
постоянен контрол;
Създаване на условия за индивидуални интелектуални приноси към Технически Университет Варна, чрез увеличаване на творческото време и подпомагане на личните инициативи на
преподавателите;
Подобряване на контакта между студенти и преподаватели, с цел подобряване на академичната
атмосфера и резултатите от учебния процес;
Подобряване на възможностите на студентите да развиват допълнителни умения, допринасящи за
тяхната социална интеграция в обществото, чрез развитие на клубната структура по интереси.

Политиката по качеството е разпространена до всички структурни звена на Технически университет –
Варна и подлежи на периодични прегледи и актуализация при необходимост с пълномощията на Висшето
ръководство на университета.
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