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Провеждане на анкети сред студентите за обратна връзка на
завършените курсове в края на всяка изучавана дисциплина
Провеждане на анкети и интервюта с работодатели – проучване
сред работодателите
Провеждане на анкети сред студентите за цялостната
удовлетвореност от учебния процес веднъж годишно
Отчитане на дейностите по управление на качеството всяка година
Планиране на дейностите по управление на качеството всяка година
Събиране на планове и отчети на факултетите за дейности по
управление на качеството (от факултетските комисии по качеството)
Провеждане на анкети сред завършилите студенти на СУ
веднъж годишно




Обявяване на носителите на знака за качество на СУ веднъж годишно
Текущи дейности през цялата година
Атестиране на преподавателите
(според графика на всеки факултет и изтичащите периоди на атестиране)







Атестиране на служителите от администрацията
Проучване на добри примери, образци и тенденции
Дейности с периодичност по-голяма от една година
Проучване на необходимостта от промяна на учебните планове и
програми (веднъж на две години)
Проучване мнението на работодателите и потребителите на научни
продукти (веднъж на две години)
Събиране на база данни за Алумни
(при събиране на данни за изработване и връчване на дипломите)



Проучване на нагласите на кандидат-студенти бакалаври и/или
магистри/ (в периодите на подаване на документи – съответно март и
септември)
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