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ПРАВИЛА
ЗА
СТРУКТУРИРАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА
СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА
КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ
Чл.1. (1) Във Военномедицинска академия (ВМА) функционира вътрешна
система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на
академичния състав (СОПКО).
(2) Целта на системата е повишаване на качеството на обучение, на
научните изследвания и на академичния състав на ВМА.
(3) Структурирането и функционирането на системата се отразяват в
документи, разработени в съответствие с принципите на ISO 9001:
„Системи за управление на качеството – изисквания”.
(4) Неразделна част от системата по ал. 1 са следните документи:
1. Правилник за устройството и дейността на Военномедицинска академия;
2. Правилник за придобиване на научни степени и заемане на академични
длъжности във Военномедицинска академия;
3. Правилник за дейността на Академичния съвет на ВМА;
4. Етичен кодекс за академичното единство;
5. Правилник за плагиатство;
6. Правилник за устройството и дейността на Център за професионално
обучение;
7. Правилник за издателската дейност;

8. Правилник за атестиране на академичния състав на ВМА;
9. Правилник за устройството и дейността на комисия по оценяване и
поддържане на качеството към Военномедицинска академия;
10. Структуриране и бланки образци на учебната документация;
11. Други правилници, правила и процедури на ВМА.
(5) Системата, измененията и допълненията в нея се приемат от
Академичния съвет (АС) на ВМА, а контролът за нейното функциониране
се осъществява от Началника на ВМА.
(6) Резултатите от прилагането на системата се отчитат ежегодно пред
Академичния съвет на ВМА.
Чл. 2. (1) Във ВМА се прилагат Правила за проучване на
удовлетвореността на студентите, докторантите и специализантите от
качеството на обучение.
(2) Проучванията на удовлетвореността на обучаваните от качеството на
обучение имат за цел:
1. Да осигурят надеждна,
ръководството на ВМА за

навременна

и

точна

информация

на

достигнатото ниво на удовлетвореност на студентите, докторантите и
специализантите от качеството на обучение;
2. Да дадат възможност за непрекъснато подобряване на качеството на
обучение чрез открояване на области с потенциал за подобрение;
3. Да подпомогнат процеса на оценката на риска, управлението и контрола
във всички области на обучението във ВМА.
(3) Организацията на процеса на проучванията, оценките и анализите на
удовлетвореността на обучаваните от качеството на обучение се
администрира от Комисия по качеството при ВМА.
(4) Правилата по ал. 1 задължително включват и начина на оповестяване на
резултатите от проучването на удовлетвореността на обучаваните от
качеството на обучение.
(5) Правилата по ал. 1, измененията и допълненията към тях се приемат от
АС на ВМА.
§ 1. Настоящите правила са приети на заседание на АС на ВМА (Протокол
10.10.2018 г.).

