З А П О В Е Д
№ ЗП-1490 / 15.10.2019 г.
Във връзка с провеждане на планираните вътрешни одити по качеството
в НСА „Васил Левски” съгласно утвърдения годишен график за 2019 година
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Одиторски екип в състав:
Водещ одитор: доц. Михаил Галов, доктор
Одитори:

доц. Георги Брестнички, д-р – ФП
Виолета Йовкова - студент, ФОЗЗГТ

да проведе вътрешен одит на качеството на обучение в ПН 7.6. СПОРТ във
Факултет СПОРТ с ЦЕЛ на ОДИТА: Преглед на състоянието на учебната
документация, управлението на учебния процес и резултати при ОКС
„бакалавър“, по специалностите:
-

Спорт
Спортен мениджмънт
Адаптирана физическа активност и спорт
Одитът да се проведе в периода от 21 до 31.10.2019 г.

2. Срок от 6 дни преди посочените дати за одит проф. А. Славчев, д-р,
зам.-ректор по КОА, да представи за утвърждаване съответните „Програма за
вътрешен одит“ с определения одиторски екип и „Въпросник за вътрешен
одит“.
3. В петдневен срок преди датата за одит на ръководителя на
одитираното звено да бъдат предоставени програмата и въпросникът за одит.
4. Заключителният „Доклад от вътрешен одит“ да бъде предоставен от
Водещия одитор на зам.-ректора по КОА в срок до 4 ноември 2019 г.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица
за сведение и изпълнение.
15.10.2019 г.
гр. София

РЕКТОР: /п/
Проф. Пенчо Гешев, доктор

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – СОФИЯ
Център по качеството на образованието и акредитацията
Утвърдил:................./П/............................
Ректор на НСА „Васил Левски“
Проф. Пенчо Гешев, д-р

ПРОГРАМА ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ
на качеството на обучение в ОКС „Бакалавър“
при ПН 7.6. СПОРТ във Факултет СПОРТ
ЦЕЛ на ОДИТА: Преглед на състоянието на учебната документация, управлението на
учебния процес и резултати при ОКС „бакалавър“, по специалностите:
-

Спорт
Спортен мениджмънт
Адаптирана физическа активност и спорт

Период на провеждане на ВО: от 21 до 31.10.2019 г.
Одиторски екип: Звание, име , фамилия
2.1. Доц. Михаил Галов, д-р
2.2. Доц. Георги Брестнички, д-р
2.3. Виолета Йовкова, студент

№ по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Длъжност
Водещ одитор
Одитор
Одитор

График на дейностите по одита на отделните специалности
Одитирани звена
Насоченост
Представители
Откриваща среща
Декан,
Програмен съвет
Проверка на документацията по въпросника за одита
Програмен съвет
Обедна почивка:
Проверка на дейностите по въпросника за одита
Програмен съвет
Среща на одиторския екип
Програмен съвет
Закриваща среща
Декан,
Програмен съвет

Предложил:............................./п/........................... ……………..
Дата: 15.10.2019 г.
гр. София

Проф. Ап. Славчев, д-р – зам.-ректор по КОА на НСА

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – СОФИЯ
Център по качеството на образованието и акредитацията
Утвърдил:................./п/...................................
Ректор на НСА „Васил Левски“
Проф. Пенчо Гешев, д-р

ВЪПРОСНИК ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ
на качеството на обучение в ОКС „Бакалавър“
при ПН 7.6. СПОРТ във Факултет СПОРТ
ЦЕЛ на ОДИТА: Преглед на състоянието на учебната документация, управлението
на учебния процес и резултати при ОКС „бакалавър“, по специалностите:
№

1

2

3

4

5

6

Спорт
Спортен мениджмънт
Адаптирана физическа активност и спорт

Въпроси, опорни точки, акценти
на одита

Документация от предходни
програмни акредитации на НАОА.
Протокол, дата, решение, оценка,
препоръки.
Наличие на задължителна учебна
документация – учебен план,
квалификационна характеристика,
учебни програми
График на учебен процес, учебни
занимания, изпитна сесия
Правила за изпитни процедури –
популяризиране и спазване
Материално-техническо
обезпечаване на учебния процес
Академичен потенциал на
преподавателския състав.
Професионална квалификация,
подготовка и компетентности

Предоставени
доказателства

Да – Не
Да – Не
Да – Не
Да – Не
Да – Не
Да – Не

Оценка:
1 = съответства;
2 = съответства с
възможности за
подобряване;
3= не съответства

7

8

9

10

11

12

13

Периодично обсъждане и
актуализиране на учебните
програми/ Текущ мониторинг и
периодичен преглед на учебните
програми
Осъществени анкетни проучвания
на студентското мнение (за
състоянието на учебния процес, на
удовлетвореността на студентите от
преподавателите и нивото на
обучение)
Участие на студентите в ЕРАЗЪМ+,
в научни форуми, проекти,
публикации
Наличие на оповестена система за
ход на индивидуални и колективни
жалби на студентите.
Информация от последните 5 години
за абсолютен и относителен дял на
студентите, на завършилите с
дипломна работа, на завършилите с
държавен писмен изпит и на
незавършилите студенти
Система за регистриране на
реализацията на завършилите
студенти
Проучвания на мнението на
потребители и партньорски
организации за практическата
подготовка на студентите,
завършили обучението в ОКС
„бакалавър“ в това ПН.

Да – Не

Да – Не

Да – Не
Да – Не

Да – Не

Да – Не

Да – Не

Предложил:............................./п/........................... ……………..
Дата: 15.10.2019 г.
гр. София

Проф. Ап. Славчев, д-р – зам.-ректор по КОА на НСА

