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Общата цел на проект BG051PO001-3.1.08-0039 „Усъвършенстване на системата за управление 
във ВУАРР” е усъвършенстване на системата за управление на ВУАРР чрез изграждане на 
комплексно програмно осигуряване за синхронизиране и автоматизиране на дейностите по 
управление и въвеждане на мерки, свързани с изграждането и развитието на единни критерии за 
висшето училище и неговите филиали, нови стандарти и процедури за управление на качеството и 
повишаване ефективността на образователния процес. 
 
Специфичните цели са: 

- усъвършенстване на системата за управление във ВУАРР – система за управление на 
качеството, система за администриране на процесите, система за информационно 
обслужване на учебната дейност, система за събиране на информация за 
научноизследователската дейност, студентски изяви, събития и др.; 

- разработване на критерии, методи и процедури за повишаване на качеството на дейностите 
във висшето училище и резултатите от тях; 

- изграждане на комплексно програмно осигуряване и усъвършенстване управлението на 
ресурсите; 

- въвеждане на иновативност в дейностите, извършвани от структурните звена на ВУАРР на 
всички нива с насоченост към подобряване качеството на дейностите и ресурсна 
осигуреност – планиране, организиране, протичане и контрол, получени резултати, 
академична и обществена валидност и престиж. 

 
Дейности: 
1. Анализ на състоянието, определяне на политика за усъвършенстване на система за управление във 
ВУАРР, разработване на критерии за управление на качеството и за изграждане на програмното осигуряване 
2. Проектиране и алгоритмизиране на програмното осигуряване за управление във ВУАРР 
3. Реализиране на комплексно програмно осигуряване за усъвършенстване управлението на ресурсите 
(реализирането на цялата информационно-програмна система) с цел непрекъснато подобряване качеството 
на обучение, научна дейност и административно обслужване и усъвършенстване управлението на ресурсите 
4. Апробация на ППП и на процесите по информационното осигуряване за събиране и анализ на данни за 
непрекъснато подобряване на качеството на обучение 
5. Обучение и повишаване на мотивацията на преподавателския и административния персонал за работа с 
информационно-програмната система 
6. Осигуряване на публичност 
 
Очаквани резултати: 

- изграждане и развитие на стандарти и процедури за управление на качеството в съответствие с 
рейтинговата система на висшите училища; 

- изграждане на единна комплексна информационна система за управление на дейностите и 
процесите във висшето училище; 

- подобряване на основните и спомагателните работни процеси във висшето училище; 
- повишаване на компетентността и мотивацията на преподавателите и служителите. 

 
 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Висше училище по агробизнес 
и развитие на регионите носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви 

обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МОМН. 


