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ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО  
 

Висшето ръководство на НБУ определя своята политика по качество като стремеж към постоянно 

подобряване на качеството на учебния процес, научно-изследователската и творческа дейност и 

управлението на НБУ.  

Отчитайки мисията на НБУ като автономна либерална академична институция и прилагайки принципа 

на разделението на управленските функции, ръководството на НБУ  се стреми да постигне балансирано 

задоволяване на изискванията, нуждите и очакванията на студентите, съответните заинтересовани 

страни и обществото, следвайки следните стратегически цели за постоянно подобряване на качеството: 

 развитие качеството на образованието в подкрепа на потребностите на студентите и очакванията 

на външната среда;  

 подобряване на структурата на академичния състав и стимулиране на инициативността и 

иновативността на департаментите; 

 създаване на изследователски капацитет в иновативни и технологични области, както и във важни 

за развитието на обществото ни изследователски направления, и разгръщане международно 

разпознаваема алтернативна творческа дейност;  

 превръщане на продължаващото обучение в съществена част от индивидуалната подготовка за 

образователна степен и постоянна подкрепа на личния стремеж към успех; 

 сътрудничество със средното образование;  

 интернационализация, развитие на положителен и креативен публичен образ на университета; 

 изграждане на университетския кампус с цел създаване на стандартна среда за студентите в НБУ; 

 привличане на външни финансирания по проекти с пряко институционално значение, средства от 

спомагателни и стопански дейности и финансови приходи с цел намаляване на дела на таксите в 

издръжката на университета. 

За постигане на горните стратегически цели, същите са декомпозирани в цели и задачи от Стратегията 

на НБУ, преглеждана и актуализирана периодично от ръководството.  

При изпълнение на настоящата политика по качество, ние се ангажираме да спазваме приложимите 

към дейността нормативни изисквания и други изисквания, които ръководството на университета е 

определило. 

В нашата дейност прилагаме системно процесния подход и управлението на риска за управление на 

качеството и постоянно подобряване на резултатността, позволяващи ни устойчиво развитие като 

конкурентноспособно частно висше училище. 

Настоящата политика по качеството се преглежда периодично от ръководството, за да се гарантира, че 

тя и целите по качество са актуални, адекватни и съвместими със стратегическата насоченост на 

университета. 

Висшето ръководство на НБУ поема отговорност за комуникиране на политиката по качество на 

всички управленски нива и нейното прилагане от академичния и административен състав, с постоянна 

насоченост към студентите, клиентите и другите заинтересовани страни.  

Висшето ръководство поема отговорност за осигуряване на необходимите ресурси за постигане на 

целите, за постоянно подобряване и поддържане на сертифицирана Система за управление на 

качеството, в съответствие със стандарта ISO 9001:2015.  

 

Председател на Настоятелството:                                  Ректор:  

 

(п) (проф. Антони Славински)                 (п) (проф. д-р Пламен Бочков) 


