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• Интернационализация на 

стандартите за осигуряване на 

качеството – ревизирани  ESG

• Ползи и рискове при внедряване 

на стандартите за осигуряване 

на качеството 

• Информираност и публичност на 

постигнатите резултати

• Независимост за националните 

агенции за осигуряване на 

качеството



� Конференция на министрите на 

страните, членуващи в ENQA в

Ереван, 2015 г. 

� Приет е обновен документ: Standards 

and Guidelines for Quality Assurance 

in the European Higher Education Area 

(ESG)

� Допълнително: стратегически 

документ – European Approach for 

Quality Assurance of Joint Programmes

� Обединение около становището, че 

ВУ трябва да търсят външна оценка 

на качеството от специализираните 

агенции, регистрирани в EQAR, при 

отчитане на националните 

особености на управлението на 

сектора на висшето образование.



What is ESU?
� ESG – насърчава ВУ и преподавателите да раз-

виват педагогически иновации и образователна

среда, насочени към студента (student-centred

learning environments), като се оползотворява макси-

мално потенциала на дигиталните технологии за

преподаване и обучение.

� Програмите за обучение трябва да развият у

студентите компетенции, които да удовлетворя-

ват техните лични нагласи, както и обществените

нужди, чрез ефективни обучителни дейности. Те

следва да са подкрепени от ясно описание на

крайните резултати от обучението, учебното

натоварване, гъвкав график за обучение и адекватни

методи за преподаване и оценяване.



What is ESU?

� Важен акцент в ESG-2015 е поставен върху

дефинирането, идентификацията и подкрепата

на т.нар. „качествено преподаване“ (quality

teaching)

� ВУ следва да развиват система от възможности за

непрекъснато повишаване на компетенциите на

преподавателите!

� Заедно с това, ESG-2015 изисква активно включване

на студентите – като пълноправни членове на акаде-

мичната общност – както и други заинтересовани страни

(работодатели, синдикати) – при създаването и

обновяването на учебните планове и програми и в

процедурите по осигуряване на качеството.



ОБУЧЕНИЕ, 

ПРЕПОДАВАНЕ И 

ОЦЕНЯВАНЕ,

ФОКУСИРАНО ВЪРХУ 

СТУДЕНТА!

ИЗИСКВА СЕ ТАКАВА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ 
(ПРЕПОДАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ), КОЯТО ДА ОКУРАЖАВА И 

НАСЪРЧАВА АКТИВНОТО УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИТЕ В 
УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС!

ОЩЕ ПОВЕЧЕ – ОЦЕНЯВАНЕТО НА СТУДЕНТА ТРЯБВА ДА 
ОТРАЗЯВА ТОВА АКТИВНО УЧАСТИЕ!



�Октомври 2016г. – НАОА прие НОВА КРИТЕРИАЛНА 
СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ, АКРЕДИТАЦИЯ И 
ПРОВЕЖДАНЕ НА АКРЕДИТАЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ!

� Принципите на ESG-2015 поставят акцент: ВУ да 
носят основна отговорност за качеството на 
образованието, като се съобразяват с 

потребностите на студентите, на 

заинтересованите страни, на обществото.

� Външното осигуряване на качеството /част 2 на 
ESG/, което извършва НАОА, има за цел да разглежда
ефективността на процедурите за вътрешно
осигуряване на качеството във ВУ /описани в част 1 
на ESG/.



КРИТЕРИИ ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ           
Стандарти от ESG, част 1 (крит.1-10), и по смисъла на 

чл.77, ал.2 от ЗВО

1.Политика за осигуряване на качеството

2.Разработване и одобряване на програмите за обучение

3.Обучение, преподаване и оценяване, ориентирани към 
студентите

4.Прием, развитие, признаване и дипломиране на студентите

5.Преподавателски състав

6.Учебни ресурси и подпомагане на студентите

7.Управление на информацията

8.Информация за обществеността

9.Текущ мониторинг и периодичен преглед на програмите

10.Циклично външно осигуряване на качеството


