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ФАКУЛТЕТЪТ ЗА ДИСТАНЦИОННО, ЕЛЕКТРОННО И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ (ФДЕПО) успешно
поддържа своята Система за управление на качеството като част от системата по качество на НБУ и има за цел
постоянното подобряване на качеството на учебния процес, научно-изследователската и развойната дейност. Тя
е ориентирана към осигуряване на баланс между академично и пазарно качество, съответстващо на търсенето и
очакванията на потребителите на предоставяните от ФДЕПО образователни и научно-изследователски услуги.
Системата за управление на качеството във ФДЕПО на Нов български университет е базирана на
следните основни принципи:
 спазване на приложимото законодателство;
 спазване на вътрешните принципи и правила за работа в Нов български университет;
 подобряване на качеството на дистанционното обучение на основата на електронни форми и средства
за комуникация;
 развитие на научно-изследователска политика на ФДЕПО за преподаване, базирано на изследвания и
осигуряване на високо качество на проектната дейност;
 осмислянето на мястото и ролята на ФДЕПО в променящата се среда с променящи се ценности, нов
тип лидерство и екипно действие;
 удовлетворяване на очакванията и изискванията на потребителите и заинтересованите страни;
 постигане на положителна резултатност по отношение на качеството на продуктите и услугите в
дистанционното, електронното, професионалното и продължаващото обучение, и в
научно-изследователската и развойната дейност;
 идентифициране на възможности за подобряване на качеството;
 подобряване на цялостното функциониране на ФДЕПО като част от структурата на НБУ.
Факултетът осигурява алтернативните форми на обучение в Нов български университет при съблюдаване
на нормативните изисквания и най-новите тенденции и опит в прилагането на подобни форми на обучение.
Чрез Центъра за дистанционно и електронно обучение (ЦДЕО) Факултетът управлява дейността в
програмите с дистанционна форма на обучение за всички степени в НБУ, организира и контролира работата на
преподавателите и програмните директори, обслужва административно студентите. Акцент в дейността на
ЦДЕО е развитието на електронно обучение във всички курсове и програми на НБУ чрез въвеждане на нови
методики, технологии и стандарти. ЦДЕО управлява дейността на локалните центрове на НБУ.
Чрез Центъра за професионално и продължаващо обучение (ЦППО) Факултетът предлага програми,
курсове, семинари, майсторски класове, летни училища, академични лекции, ориентирани към всички възрасти.
Обучението се осъществява със съвременни интерактивни методи и модерни технологии, съобразени с
необходимостта от непрекъснато обучение и повишаване на квалификацията.
За осъществяване на политиката по управление на качеството ръководството на ФАКУЛТЕТ ЗА
ДИСТАНЦИОННО, ЕЛЕКТРОННО И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ следва принципите, заложени в ISO 9001 и
следните организационни ръководни принципи:
 Делегиране на права на всеки служител и насърчаване за вземане на самостоятелни решения в
границите на неговите правомощия;
 Мотивиране на персонала чрез осигуряване на висока квалификация и непрекъснато професионално
усъвършенстване;
 Осъществяване на образователни и изследователски услуги и взаимодействие със заинтересованите
страни при стриктно съблюдаване от всички служители и преподаватели на етичните и морални норми
на поведение.
Като Декан на Факултета, аз декларирам своето лично участие и отговорност за поддържане на ефикасна
система за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 9001:2015 за изпълнението на обявената
политика по качеството.
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