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Визия  

Визията на Мюсюлманския духовен университет - София е да се превърне в 

предпочитан национален, регионален и европейски образователен, научен и културен 

център с общонационално значение, който осигурява базисна подготовка, специализация 

и квалификация в областта на исляма като принципи и традиции, и провежда обучение 

за придобиване на образователно-квалификационните степени “бакалавър” и 

“магистър”, и на образователната и научна степен “доктор”; осигурява 

продължаващо обучение през целия живот; провежда научна, иновационна, 

консултантска, експертна, мениджърска и културна дейност. 

 

Силни страни 

Силните страни на Мюсюлманския духовен университет - София се определят от 

това: 

 Да бъде отворена институция, която е способна да поддържа диалога и 

конкурентноспособно интердисциплинарно обучение, научно-изследователска и 

художествено-творческа дейност в една много специфична сфера на дейности. 

 Да бъде гъвкава, предприемчива и обществено отговорна институция 

осигуряваща високо качество на обучение, научно-изследователска и художествено-

творческа дейност. 

 Да използва присъщите на Висшия ислямски институт - София управленски 

опит, традиции, компетенции и опит в областта на хуманитарните науки (религия и 

теология). 

 Да използва максимално съществуващия пазарен дял на обучението в 

областта на хуманитарните науки (религия и теология, ислям) не само на национално, но 

и на регионално и европейско равнище. 

 

Слаби страни 

Слабите страни на Мюсюлманския духовен университет - София се определят от: 

 Голямата учебна натовареност на академичния състав; 

 Неблагоприятната структура на академичния състав поради нарушена 

кадрова приемственост - наличието на млади и все още неопитни преподаватели и 

преподаватели на пенсионна възраст; 

 Завареното (фактическото) кадрово положение на висшето религиозно 

образование по ислям се характеризира с отсъствие (по обективни причини) на 

минимално необходимия брой академичен състав на основен трудов договор и отсъствие 

на достатъчно хабилитирани кадри; 

 Недостатъчно мотивиран и инициативен академичен състав в съчетание с 

недостатъчна квалификация. Въпреки допълнителните разпоредби на ЗВО, които 

директно "привилегироват" религиозните висши учебни заведения (§ 3 от ПЗР на ЗВО), 

академичният състав трябва да се стреми по-бързо да покрие изискванията на правната 

норма, отнасящи се до останалите (светските) факултети и научни звена, за да може да се 

чувства в научната среда като равностоен и равнопоставен член на академичната общност 

на Република България. 



Стадий на разработване: проект 
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 Недостатъчна разгласа на възможностите, които предоставя висшето 

училище - отсъствие на адекватното рекламиране и разгласата на учебните специалности. 

 Недостатъчен брой образователни програми, които се преподават на чужди 

езици. 

 Тромави административни процедури при осъвременяване на материалната 

база. Все още недостатъчната материална база за възстановяване и отдих на академичния 

състав, студентите, докторантите и специализантите. 

 

Академичното ръководство на Мюсюлманския духовен университет - София 

декларира пред учредителя, обществото, студентите и работодателите, че негова 

постоянна грижа и цел е и ще бъде винаги постигането и поддържането на най-високо 

качество в подготовката на студентите, докторантите и специализантите,съобразени с: 

 Динамичното изменение в изискванията на световната, европейската и 

националната наука, култура и изкуство; 

 Предизвикателствата, които стоят пред обществената практика на 

европейско, регионално и национално равнище; 

 Изискванията и очакванията на пазара на образователни и изследователски 

услуги; 

 Индивидуалните потребности, способности и интереси на обучаваните. 

 

Ръководството на Мюсюлманския духовен университет - София се задължава да 

въведе, поддържа и непрекъснато да усъвършенства система за управление на качеството 

на обучение, на академичния и непреподавателския състав, съгласно изискванията на 

Закона за висше образование (ЗВО), Закона за развитие на академичния състав в 

Република България (ЗРАСРБ), Националната агенция за оценяване и акредитация и 

международните стандарти по управление на качеството от серията ISO 9001: 2008. 

 

Целите на Мюсюлманския духовен университет - София по отношение на 

качеството се определят в рамките на ежегоден преглед от страна на ръководството като 

конкретно измерими и оценими постижения и резултати. 


