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ЧАСТНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ 

КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ 

БЛАГОЕВГРАД 
 
 

Стандарти и правила за периодична самооценка и външна оценка 

1. Общи положения 

1.1. Самооценката е документиран систематичен преглед и анализ на документи, 

данни и анкетни проучвания, свързани с качеството на образователния 

процес. 

1.2. Самооценката на ниво Колеж се организира от председателя на ККООКО. За 

провеждането на самооценката Ректорът назначава комисии, в които влизат 

предложени от ККООКО лица. Препоръчително е включването в комисиите 

на студенти. 

1.3. Външната оценка в Колеж по туризъм – Благоевград се осъществява от 

комисиите към НАОА. 

1.4. Стандартите и правилата за периодична самооценка имат за цел да се 

осигури съответствие на образователните цели и задачи на Колеж по туризъм 

– Благоевград с изискванията на разработената и прилагана система за 

качество. 

1.5. Стандартите и правилата за периодична самооценка допълват разработената 

и прилаганата система за качество в ЧВУ Колеж по туризъм – Благоевград и 

са част от документите на тази системата за качество. 

1.6. Стандартите и правилата за периодична самооценка се прилагат в 

структурите (катедрите) на двете направления  – Туризъм и Бизнес 

администрация и на общо колежанско ниво. 

1.7. Отговорността за прилагане на стандартите и правилата за периодична 

самооценка на ниво колеж има ККООКО, а на ниво катедра – 

ръководителите на катедри. 
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1.8. Контролът по спазването на стандартите и правилата за периодична 

самооценка се осъществява от ККООКО. 

 

2. Стандарти и правила за периодична самооценка 

2.1. На периодична самооценка подлежат: 

2.1.1. Документи по учебния процес и осигуряването му с учебни 

материали. 

2.1.2. Документи по проведени анкетни проучвания относно мнението на 

студенти и потребители на кадри, резултати от обучението, резултати 

от атестиране на академичен състав, резултати от работата на 

административния състав. 

2.1.3. Актуалността и поддържането на документите по качеството, 

издадени от КТ – Благоевград. 

2.1.4. Актуалността и поддържане на документите по качеството, издадени 

от ККООКО. 

2.1.5. Спазването на план-графика за работата на ККООКО. 

2.2. Периодичната самооценка се осъществява в следните срокове: 

2.2.1. За документите по т.2.1.1 – текущо. Честота на одитите, одитираните 

лица или дисциплини може да се извършва и по предложение на 

ръководителите на катедри,  но не по-малко от един път до края на 

всяка учебната година.  

2.2.2. За документи по т. 2.1.2, 2.1.3. и 2.1.4. – един път до края на всяка 

учебната година или при необходимост. 

2.3. Периодичната самооценка се осъществява от комисия, назначена със 

заповед на ректора, по предложение на ККООКО и съобразно приетия от АС 

годишен план за одит. 

3. Стандарти и правила за външна самооценка 

3.1. Външната самооценка на ЧВУКТ-Благоевград се осъществява от НАОА – 

институционална и програмна акредитация и следакредитационен контрол. 

3.2. Външна самооценка на ЧВУКТ-Благоевград може да бъде осъществена от 

други подобни висши училища в РБългария и в други държави. 

 

Април 2020 г.    Председател на ККООКО 
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      (Доц. Д. Крачунова) 


