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Ръководството  на  ВИСШЕ  УЧИЛИЩЕ  ПО  СИГУРНОСТ  И  ИКОНОМИКА  /ВУСИ/ е  поело
ангажимента  за  непрекъснато усъвършенстване  на  изградената  и  внедрена  Система  за
управление  на  качеството,  с  което  осигурява  изпълнението  на  своята  Мисия,  насочена  към
удовлетворяване на изискванията на заинтересованите страни чрез предлагане на качествени
образователни услуги.

Ръководството,  в  лицето  на  Ректора  на  ВУСИ,  официално  декларира  своята  ПОЛИТИКА  ПО
КАЧЕСТВОТО, изхождайки от убеждението, че просперитетът и бъдещето на Организацията зависят
от доверието и благополучието на нейните заинтересовани страни.

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО НА ВУСИ Е
 ДА ОСИГУРЯВА ИНТЕЛЕКТАЛНОТО,  ОБРАЗОВАТЕЛНОТО И СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА МЛАДОТО

ПОКОЛЕНИЕ КАТО ДАВА НА СТУДЕНТИТЕ ВИСОКА ПРОФЕСИОНАЛНО-ОРИЕНТИРАНА ПОДГОТОВКА В
ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА, ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ИКОНОМИКАТА, 

 ДА РАЗВИВА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СЪОБРАЗНО НАУЧНАТА И ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА НА
СТРАНАТА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗПРЕВАРВАЩА ПОДГОТОВКА НА ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ ЧОВЕШКИ
РЕСУРСИ, СПОСОБНИ ДА РАБОТЯТ В ПАЗАРНА СРЕДА.

За ефективното провеждане на ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО, Висшето Ръководство определя
основните измерими цели по качеството:

 осигуряване и поддържане на съответствието на учебния и научноизследователския процес в
ВУСИ с традициите и ценностите на българското висше образование, трансфер и адаптация
на европейския и световния опит в обучението на Човешки ресурси;

 предоставяне на качествени и трайни теоретични знания и практически умения на студентите
с оглед тяхната успешна реализация;

 увеличаване удовлетвореността на студентите от предоставяните в ВУСИ условия за развиване
на техните познания в областта на икономиката, управлението и администрацията;

 непрекъснато усъвършенстване на академичния състав и неговата работа;
 постигане на висока информираност на българската общественост относно възможностите на

ВУСИ да оказва висококачествени научни и образователни услуги в регионите, обслужвани
от ВУСИ, в процеса на евроинтеграция.

Гаранция за изпълнение на  тези цели е изграждането, поддържането и развитието на Система
за управление на качеството, съответстваща на Международен стандарт ISO 9001:2015.
С  приемането  на  съвременния  подход  в  управлението,  ръководството  поема  ангажимента  за
осигуряване  на  адекватни  ресурси,  необходими  за  постигане  на  поставените  цели  и  гарантира
необходимите  условия  за  стриктно  спазване  на  нормативните  изисквания  и  изискванията  на
Системата за управление на качеството във ВУСИ.
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