
Стр. 1 от 4 

 

ТЕХНИЧЕСКИ  УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ПРОСЛЕДИМОСТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРНА 

2018 

         



Стр. 2 от 4 

УТВЪРДИЛ: 
 РЕКТОР НА ТУ-ВАРНА:............................................ 

   /проф. дн инж. Росен Василев/ 

 

КОРИГИРАЛИ ДОКУМЕНТА : 

№ Длъжност Звание, Име, Презиме, Фамилия Звено 
1 Началник УМО доц. дтн. инж.Антон Славчев Георгиев УМО 
2 Зам. Декан УД доц. д-р инж. Павлина Калчева Тотева-Лютова МТФ 
3 Зам. Декан УД доц. д-р инж. Медиха Енвер Мехмед - Хамза ЕФ 
4 Зам. Декан УД доц. д-р инж. Пенка Нелиева Златева КФ 
5 Зам. Декан УД доц. д-р инж. Марияна Георгиева Тодорова ФИТА 
6 Директор доц. д-р инж. Красимир Богданов Колеж ТУ 
7 Директор доц. д-р инж. Радко Петров Михайлов ДТК 
8 Зам. Директор ас. Мелине Оник Апрахамян ДФМЕО 

 

 

СЪГЛАСУВАЛ ДОКУМЕНТА: 

№ Длъжност (Академична длъжност, Име, Презиме,Фамилия) Звено 

1 Зам. Ректор УД доц. д-р инж. Маргрета Парашкеванова Василева Ректорат на 
ТУ-Варна 

 

Документът е първоначално приет: с решение на АС на ТУ – Варна и утвърден с протокол № 11 от 
02.04.2007 год. 

Документът е с последна актуализация с решение на Академичния съвет на Техническия Универ-
ситет – Варна и утвърден с протокол №  ... от ....04.2018 год. 

 

Документът заменя следния документ от СУК: 

№ Наименование Заменя/Отменя 

26 Идентификация и проследимост Документ 26 
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1. Цел  
Да се регламентира начинът на идентификация, позволяващ проследимост на процесите в 
Технически Университет - Варна.  

 
2. Идентификация  
С цел осигуряване на необходимата проследимост в процеса на обучение, Технически Уни-
верситет - Варна осъществява релевантно идентифициране на както на обучаемите студен-
ти, така и на групите, потоците, курсовете и специалностите, в които те се обучават:  

 Идентификация на специалността чрез кодове на специалностите;  
 Номер на поредната учебна година (курс);  
 Номер на поток;  
 Номер на група;  
 Личен номер на студента (факултетен номер);  
 Код на учебната дисциплина.  

Още в етапа на записването, на всеки студент се приписва многоцифрен уникален Факул-
тетен номер. Номерата са синтезирани така, че отделните групи числа в във номер дават 
информация за специалността на студента, годината в която той е записан за студент, 
формата на обучение и др. Факултетен номер се използва при идентификация на всички 
документи, касаещи всеки конкретен студент.  
Номерата на учебните групи и потоци са спомагателни и служат за изготвяне на списъци, 
както и за организацията на учебните занятия, според регламента на „Управление на учеб-
ния процес”.  
Начинът за номериране и кодиране са в правомощията на Учебно-методичен отдел и екс-
перт ТИС. Оперативният контрол и изпълнението на отделните дейности по идентифика-
ция и проследимост се извършва въз основа на информацията от информационните 
системи в ТУ-Варна.  
 

3. Проследимост  
Проследимостта в учебния процес се извършва чрез:  
 Използване на регламентирани средства за идентификация по процеси и съответстващите им 
записи по качеството;  
 Отчитане и анализ на резултатите от обучението;  
 Генериране на общи записи по качеството.  

Отчитането на резултатите от обучението включва попълване на изпитните оценки в четири 
документа: студентска книжка, изпитен протокол по дисциплина и група, личен картон на студента 
(електронно и/или книжно копие) и главна книга. Записите от първите два се нанасят лично от 
преподавателя, третият – от експерт ТИС, а четвъртият от преподавателя в присъствието на 
експерта.  
Всички оценки се въвеждат в информационната система от експерт ТИС. Системата осигурява 
оперативни данни и първичен статистически анализ на резултатите от учебния процес.  
Натрупаната информация е достъпна за всички длъжностни лица, които имат право да я получават. 
Обучаваните лица могат да получат пълна информация за хода на своето обучение от студентската 
книжка и информационната система. Преподавателите могат да ползват отчетните документи и да 
получават справка от компютъризираната система.  
Записите по качество се генерират въз основа на основните процедури и работните процедури на 
системата по качеството. Използват се формуляри, съхраняващи записи за:  
 Периодът за изпълнение на дейностите;  
 Отговорността при изпълнение на процесите.  
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4. Контрол на процеса на идентификация и проследимост  
Оперативен контрол на процеса се осъществява от следните длъжностни лица:  

 Зам. Ректор „Учебна дейност“. 
 Зам. Ректор „Акредитация и връзки с обществеността“.  
 Декани на факултети. 

Отговорни за изпълнение на идентификацията и проследимостта на обучаемите и полагани-
те от тях процедури са експертите ТИС.  
При установяване на отклонения от поставените изисквания, служителите, установили от-
клонението, предприемат действия по реда на процедура „Управление на несъответствия”. 
Периодичен контрол на процеса се осъществява чрез механизма на процедура „Одити”.  
 

5. Препратки  
„Правилник за устройството и дейността на ТУ-Варна”  

„Управление на учебния процес”  

„Управление на студентското състояние”  

„Управление на несъответствия”  

„Одити”  

„Коригиращи и превантивни действия”  

АИС „Студент” 
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