СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
Проект № BG051PO001-3.1.08-0010 Усъвършенстване на системите за управление в Софийския университет „Св. Кл. Охридски”
като ключ за повишаване качеството на университетските дейности и услуги

Ключ към качеството

Утвърдил: ……………………………
Ректор (чл. кор. проф. дин ИВАН ИЛЧЕВ)

ИНДИКАТОРИ ЗА КАЧЕСТВО НА ОСНОВЕН ПРОЦЕС
„ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ”
1.
Обяснителна част
Настоящите индикатори са определят и отчитат по реда на Методика за определяне и отчитане на индикатори за качество. За
основен процес „Проследяване на реализацията на студентите” (връзки на университета с работодатели и външни партньори;
търсене и получаване на обратна връзка), са определени следните критерии и съответно индикатори за отчитане на изпълнението:
 резултат от рейтинговата система на висшите училища по отношение на реализация и връзка с пазара на труда –
следенето и отчитането на резултатите на индикаторите по изпълнението на този критерий служат за съпоставка на
Университета с други висши училища, както и за развитието на процес „Проследяване на реализацията на студентите”
спрямо предходни години;
 анализ на информацията, получена на база запознаване с националните и европейските изследвания за
състоянието на пазара на труда и тенденциите на развитие – критерият показва степента на използване на
статистически данни във връзка с изпълнение на процес „Проследяване на реализацията на студентите”, чрез получаване
на статистическа информация по отношение на заетост, безработица, структура на заплатите и др.

1
_______________________________________________________________________________________________________________________

„ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!”
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата
отговорност за съдържанието на документа се носи от Софийския университет „Св. Климент Охридски” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
Проект № BG051PO001-3.1.08-0010 Усъвършенстване на системите за управление в Софийския университет „Св. Кл. Охридски”
като ключ за повишаване качеството на университетските дейности и услуги

Ключ към качеството

 използване на Националната система за оценка на компетенциите – индикаторите по този критерий служат за
изпълнение на процес „Проследяване на реализацията на студентите”, чрез получаване на информация по отношение на
изискванията за компетентност за заемане на дадена длъжност и нейната реализация на пазара на труда по
икономически сектори;
 сътрудничество с работодатели, работнически и работодателски организации – критерият служи за определяне на
степента на взаимодействие и получаването на обратна връзка от бизнеса и бизнес организации по отношение на
реализацията на студентите.
Планирането и отчитането на индикаторите се документира в Приложение № 1 – План-отчет за изпълнение на индикаторите за
качество на основен процес „Проследяване на реализацията на студентите”. Попълването на План-отчета се извършва съгласно
Указания за попълване на План-отчет за изпълнение на индикаторите за качеството.
2. Критерии и индикатори за качество
Кр. №

ПРС-1

Критерии
Резултат от рейтинговата
система на висшите
училища по отношение на
реализация и връзка с
пазара на труда продължение

Инд. №
ПРС-1.1
ПРС-1.2
ПРС-1.3

Индикатор за качество
Осигурителен доход на завършилите.
Безработица сред завършилите дадено
професионално направление.
Приложение на придобитото висше образование –
процент на осигурените лица, завършили
професионалното направление работещи на
позиция, изискваща висше образование.

Измерител
Лева
от 0 до 100 %
от 0 до 100 %
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Кр. №

Критерии

Инд. №
ПРС-1.4

ПРС-1

Резултат от рейтинговата
система на висшите
училища по отношение на
реализация и връзка с
пазара на труда

ПРС-2

Анализ на информацията,
получена на база
запознаване с
националните и
европейските
изследвания за
състоянието на пазара на
труда и тенденциите на
развитие

ПРС-1.5
ПРС-1.6
ПРС-2.1
ПРС-2.2
ПРС-2.3
ПРС-2.4
ПРС-2.5
ПРС-2.6
ПРС-2.7
ПРС-2.8

Индикатор за качество
Принос към осигурителната система – процент на
завършилите дадено професионално
направление, социално осигурени в България.
Съотношение на осигурителния доход на
завършилите спрямо средната заплата за
областта.
Регионална значимост.
Статус в заетостта по икономически дейност.
Статус в заетостта по класове професии.
Продължителност на безработицата.
Лица, които са започнали работа веднага след
напускане на образователната система.
Лица, които са работили по време на обучението
си.
Структура на заплатите по образование.
Структура на заплатите по професии.
Структура на заплатите по икономически
дейности.

Измерител
от 0 до 100 %
от 0 до 100 %
от 0 до 100 %
от 0 до 100 %
от 0 до 100 %
Месеци
от 0 до 100 %
от 0 до 100 %
Лева
Лева
Лева
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Кр. №

Критерии

Инд. №
ПРС-3.1
ПРС-3.2

ПРС-3

Използване на
Националната система за
оценка на компетенциите

ПРС-3.3
ПРС-3.4
ПРС-3.5

ПРС-4

Сътрудничество с
работодатели,
работнически и
работодателски
организации и обратна
връзка от тях.

ПРС-4.1
ПРС-4.2
ПРС-4.3
ПРС-4.4

Индикатор за качество
Получаване на информация за длъжностите, които
могат да заемат студенти, които са завършили
дадена специалност.
Получаване на информация за реализация на
длъжността.
Получаване на информация за икономическите
сектори, в които могат да се реализират студенти,
които са завършили дадена специалност.
Получаване на информация за заетостта в
съответния икономически сектор.
Въвеждане на Информационната система за
оценка на компетенциите (ИСК).
Участие в различни форуми и конференции за
сътрудничество с бизнеса.
Сключване на споразумения за сътрудничество с
работодатели.
Сключване на споразумения за сътрудничество с
работнически организации.
Сключване на споразумения за сътрудничество с
работодателски организации.

Измерител
Брой на
длъжностите
от 0 до 100 %
Брой на
икономическите
сектори
от 0 до 100 %
Налична и
функционираща
ИСК
Брой на
участията
Брой на
споразуменията
Брой на
споразуменията
Брой на
споразуменията
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Кр. №

ПРС-4

Критерии
Сътрудничество с
работодатели,
работнически и
работодателски
организации и обратна
връзка от тях продължение

Инд. №
ПРС-4.5
ПРС-4.6
ПРС-4.7

Индикатор за качество
Реализиране на съвместни проекти с
работнически и работодателски организации и
работодатели.
Студенти, които са наети на работа в
организацията, в които са провели учебната си
практика/ стаж.
Провеждане на анкети сред работодателите.

Измерител
Брой на
проектите
от 0 до 100 %
Брой на анкетите

3. Позовавания и приложения
3.1 Позовавания
Методика за определяне и отчитане на индикатори за качество;
Указания за попълване на План-отчет за изпълнение на индикаторите за качеството.
3.2 Приложения
Приложение № 1 – План-отчет за изпълнение на индикаторите за качество на основен процес „Проследяване на
реализацията на студентите”.
Дата: 31.05.2014 г.

Съставил: Боян Ганев
(име, фамилия, подпис)
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