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КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВУМ
Висше Училище по Мениджмънт, Варна (ВУМ) е създадено с
решение на Народното събрание от 26.05.2015 г. след преобразуване на
Международен колеж във Висше училище. Ние наследихме опита,
традициите и постиженията на създадените още през 1992 г. International
University в София и Международен колеж в Добрич. Основното за нас е,
че още от 1992 г. ние обучаваме студенти по британски програми, на
английски език, като те завършват с по две дипломи – британска на Cardiff
Metropolitan University и българска – на ВУМ. ВУМ обучава студенти в три
кампуса – във Варна, София и Добрич.
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОСТИЖЕНИЯ НА ВУМ
ВУМ има британска акредитация като британски университет от The
British Accreditation Council (ВАС), и българска акредитация
от
Националната Агенция за Оценяване и Акредитация (НАОА). На основание
на критериите за качество, контролирани от ВАС и 25-годишния ни опит от
съвместна работа с британски университети, ние постигнахме равнище на
качеството, което ни поставя в челото на националните и международните
класации за бизнес университетите. В доказателство можем да дадем
последните класации на бизнес университетите както следва:
ОФИЦИАЛНА КЛАСАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ В БЪЛГАРИЯ,
МОН 2017 (в частта бизнес университети):
По няколко от най-значимите за качеството на образование
критерии ние сме на водещо място в България, в т.ч.:
1. Водещ бизнес университет по ИНДЕКС НА НАМИРАНЕ НА
РАБОТА на завършилите студенти за направление
АДМИНИСТРАЦИЯ и УПРАВЛЕНИЕ. На практика това
означава, че нашите завършили студенти се проявяват подобре от конкурентите си на интервютата при
кандидатстване за работа, като показват по-добри знания и
умения за съотватната фирма и длъжност.

2. Индекс
на
цитируемост
на
публикациите
на
преподавателите във ВУМ по Scopus (без автоцитирания)
за трите научни направления, в които обучаваме студенти и
извършваме научни изследвания. Англо-саксонският, а
вече - общоприетият принцип за оценка на качеството на
обучение е, че ако преподавателите могат да публикуват
статии и книги във водещите научни списания и
издателства в света, качеството на преподаване е повисоко. Ние сме водещи в България в направления
„Администрация и Управление“, „Икономика“ и „Туризъм“.

ОФИЦИАЛНИ МЕЖДУНАРОДНИ КЛАСАЦИИ
на бизнес университетите за 2018 г.
1. SSRN TOP 1000 Business schools in the world
Към 1.10.2018 ВУМ е № 229 сред бизнес университетите в света,
като е единственият български бизнес университет сред първите 1000.
Заедно с българските университети на 1222-ро място (Американски
Университет в Благоевград) и 2745-то място (НБУ) ние доказваме, че в
България има качествено бизнес образование.
2. Класация на МВА програмите в Централна и Източна Европа на
Eduniversal
МВА програмата на ВУМ е №7
Цитираните водещи позиции на ВУМ в академичните класации у нас
и в света са доказателство за постигнатите резултати по отношение на
качество на обучението и гаранции за качеството, което получават нашите
клиенти – студентите, които обучаваме и институциите, които изпращат
свои служители за обучение при нас. Това се отнася за бакалавърските
програми, по които обучаваме студенти в трите кампуса – в София, Варна
и Добрич, както и за магистърските програми, по които обучаваме
студенти в София и Варна.
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