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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1.Код: MAN 1077
2.Наименование на учебната дисциплина: Управление на качеството
3.Вид: по избор
4.Цикъл: първи
5.Година на изучаване: първа - четвърта
6.Семестър: втори – осми
7.Брой кредити: 3
8.Име на лектора: доц. д-р Пламен Павлов; доц.д-р Светла Михалева
9.Резултати от обучението: В резултат на обучението студентите следва да
придобият знания и умения за възможностите на системите за управление на качеството
за използване в административната дейност. Системите за управление на качеството са
едни от начините за успешно подобряване и усъвършенстване на качеството на
българската администрация,  както и за повишаване на доверието на гражданите в
публичните организации,  намаляване на административното бреме върху бизнеса и
отчетността в действията на администрацията.
10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания:  от студентите се очаква да притежават знания
и боравят с
основния понятиен апарат от административната практика като: нормативната уредба на
администрацията; типология, функции и длъжности на администрацията и др.
12.Съдържание на курса: Дисциплината насочва вниманието към ролята на системите за
управление на качеството за повишаване на ефикасността и ефективността на дейността
на държавната администрация. Направена е аналитична ретроспекция на няколко модела
за качество,  системи,  методологии,  прилагани от публичните служби в държавите
членки на ЕС. Разгледани са по-подробно някои от моделите и инструментите – модели
базирани на стандарта ISO,  Модела за съвършенство на EFQM,  Модела CAF,
бенчмаркинга и гражданските харти,  които могат да се приемат като релевантни по
отношение на публичните служби в България.
13. Препоръчителна или задължителна литература:
1) Ангелова, Ст. “Внедряване на базирани на ISO системи за управление в обществения
сектор в България”, Презентация. 2006, http://www.mdaar.government.bg
2) Габровска, Д., В. Симеонов, д-р Кр. Мирев, доц. Ю. Алкалай. Първи стъпки по пътя
към организационно съвършенство – изводи от съвместен проект на община
Търговище и Институт Отворено общество. Презентация. 2004.
3) Гетов,  Н.  Управление на качеството в публичната администрация  (Европейски
подходи), ИПАЕИ, 2004.
4) Граматиков,  М.,  Н.  Гетов и кол.  Бенчмаркинг в публичния сектор на България,
NISPAcee, NASPA, ИПАЕИ, 2004.
5) Михалева,  С.  Инструменти за управление на качеството на административната
дейност, УИ на ВСУ „Ч. Храбър”, 2007.
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване:  лекционен материал,  екипна
работа по практически казуси.
15.Методи за оценка и критерии: писмен (разработване на курсов проект) и устен изпит
16.Език на преподаване: български


