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1. Обучавани студенти 

Броят на обучаваните студенти нараства. За 5 години той е увеличен 1,4 пъти. В 

програмите след средно образование увеличението е 1,2 пъти, а в магистърските програми 

- 1,8 пъти (фиг. 1). Спрямо предходната година нарастването е с 10%. (Данните са към 

началото на учебната 2022-2023 г.) 

 

Нараства делът на студентите в магистърски програми. За 5 години делът им е 

увеличен 1,3 пъти – от 34-36% в периода 2018-2020 г. до 43-44% през 2021 г. и 2022 г. 

Намалява делът на студентите в редовно обучение. От над 40% до 2019 г. делът на 

студентите в редовно обучение през 2022 г. е под 30% в програмите след средно 

образование.  При общо нарастване на броя обучавани студенти, броят на студентите в 

редовно обучение в програмите след средно образование за последните 5 години е 

намалял с 20% (фиг. 2.).  

Тази тенденция, освен че оказва влияние върху организацията на обучението, 

ограничава възможностите за извънаудиторни дейности със студенти и затруднява 

осигуряването на академичните длъжности с часове в някои от основните звена, което се 

отразява и на кадровата политика на университета. 



Половината от студентите в БСУ са в структурата на Центъра по хуманитарни науки. 

Той е нараснал 2 пъти за 5 години и с 20% спрямо предходната година (фиг. 3). Останалите 

три основни звена са с приблизително равностоен брой студенти  - по 16-17% в структурата 

на университета. Забележимо е нарастването в Центъра по икономически и управленски 

науки – 1,4 пъти за 5 години и 10% спрямо 2021 г. В Центъра по юридически науки ръстът е 

с 1,2 пъти за периода и с 4% спрямо 2021 г.  

В условията на общо увеличение на броя обучавани студенти броят на студентите 

в ЦИТН е намалял с 20% спрямо 2018 г. и със 7% спрямо 2021 г. 



Фиг. 4 и Фиг.5  представят данните за броя студенти в основните звена, 

диференцирани по образователно-квалификационни степени.  

Общото нарастване в ЦИУН се дължи изцяло на магистърските програми – те са 

увеличени 2,4 пъти за 5 години и с 26% спрямо предходната година, докато в програмите 

след средно образование в ЦИУН има спад от 6%. Резултатите в ЦИУН показват, че 

бакалавърските програми трябва да бъдат фокус на внимание, така че да се преодолее 

свиването, но също така водят до извода, че ЦИУН е пример за продуктивна и успешна 

образователна политика по отношение на магистърските програми, която е основана на 

гъвкаво предлагане на нови специалности с привлекателни условия в дистанционно 

обучение и с ефективна тюторна система.  

Аналогично, в Центъра по юридически науки образователната политика по 

отношение на магистърските програми е довела до 80% ръст, което е свързано най-вече с 

развитието на потенциала на центъра да работи съвместно със структури на държавната и 

на местната власт и съобразно техните потребности да развива адаптивни програми в 

сферата на публичната администрация. 

В Центъра по информатика и технически науки броят на студентите в магистърските 

програми е увеличен с 14% спрямо 2018 г., но е намалял с 5% спрямо 2021 г. За ЦИТН се 

откроява ясната тенденция за свиване в бакалавърските програми – броят на студентите 

е намалял с 1/3 за последните 5 години и ежегодно спада средно с около 9%. Тази 



тенденция следва внимателно да се анализира от ръководството на ЦИТН, така че да се 

намерят подходите за преодоляването ѝ.   

Водещите професионални направления са: 1.2. Педагогика – 34%, 3.2. Психология – 

16% и 3.6. Право – 13% (Фиг.6.). В Програмите след средно образование водещи са 1.2. 

Педагогика – 28%, 3.6. Право – 23% и 3.2. Психология – 16%, а в магистърски програми 1.2. 

Педагогика е с 40% от студентите, 20% са в 3.7. Администрация и управление и 16% са в 3.2. 

Психология (Фиг. 7.). 

Едва 2% са студентите в ОКС „бакалавър“ в направление 3.7. Администрация и 

управление и 5% са в 4.6. Информатика и компютърни науки. В магистърските програми 

направление 4.6. Информатика и компютърни науки също е едно от най-слабите – 2%, а 5.3. 

Комуникационна и компютърна техника е с 3%. Развитието на програмите в тези 

професионални направления изисква повишено внимание от ръководствата на ЦИУН и на 

ЦИТН. 

 

2. Организация на обучението 

През 2022 г. организацията на учебния процес премина присъствено и се възстанови 

нормалният работен порядък както на аудиторните, така и на извънаудиторните дейности. 

Постиженията в извънаудиторните дейности - изявата в студентски клубове, в студентски 

форуми със състезателен характер или в проектна дейност са обект на доклада за 

резултатите от научноизследователската дейност. 

Оценка за организацията на обучението е обобщена въз основа на  мненията на 

студентите, информация за които е събрана чрез анкетен метод от отдел „Качество на 

обучението“ сред завършващите студенти.  

Резултатите от тези анкети показват, че студентите дават високи оценки по 

показателите „Актуалност на получените знания“  и  „Практическа приложимост на 

знанията“, съответно 4,44 и 4,11 при максимална оценка 5. (фиг. 8.). 



 

При формулираните в свободна форма мнения обаче се открояват някои 

повтарящи се бележки, които са посочени от студентите като слаби страни и следва да 

бъдат във фокуса на внимание на ръководствата на основните звена: 

- Малко часове за упражнения – ЦЮН, ЦИУН и ЦХН 

- Повече практика в реална работна среда – във всички центрове 

- Недостатъчни материали в Мудъл  - ЦИТН. 

- Недостатъчният контакт със състуденти – дистанционно обучение, ЦИУН 

- Избираемите дисциплини – ЦЮН. 

Практическата насоченост на обучението, ангажирането на работодатели от 

практиката в учебния процес или организиране на практики за студентите в реална работна 

среда често са и сред забележките, формулирани от експертните групи при 

акредитационните процедури.  

Във връзка с осигуряването на условия за практикуване в реална работна среда се 

работи много активно по проект „Студентски практики – фаза 2“, стартирал през 2020 г. и 

чийто срок на изпълнение е удължен до края на 2023 г. До момента са сключени 98 

договора с обучаващи организации и 1102 договора със студени за практика в реална 

работна среда, от които 493 са договорите със студенти от ЦХН, 355 – ЦИТН, 221 – ЦЮН и 

едва 33 – ЦИУН. Както показват резултатите, участието на студенти от ЦИУН е 

незначително, а академичният състав и ръководството на ЦИУН не са активно 

ангажирани с работа по проекта, въпреки привлекателните условия, които той осигурява.  

Като силни страни студентите посочват пряката и лесна комуникация с 

преподавателите и администрацията. Обобщените оценки на студенти по наблюдаваните 



показатели относно организацията и осигуреността на обучението също са високи (фиг. 9.). 

В проучването не се наблюдава показател, свързан с информационното осигуряване на 

обучението. 

 

3. Завършили студенти и професионална реализация на завършилите 

Фиг. 10. представя информация за броя на завършилите студентите по степени и по 

години. Нараснал е броят на завършилите ОКС „магистър“, което е производно на 

увеличения брой на студентите в магистърски програми през последните години.   

 



Фиг. 11 представя данни за професионалната реализация на завършилите преди 3 

години, събрани през 2022 г. с анкетен метод  от отдел „Качество на обучението“.   

Проучването показва, че 98,7% от завършилите БСУ работят, като по специалността 

си са реализирани 64%  - напълно 48% и отчасти 16%.  

С най-висока степен на реализация по специалността са се самоопределили 

завършилите ЦХН – 60%, като при дипломираните педагози този дял е 75%, а при 

завършилите „Психология“ – 50%. Сред завършилите ЦЮН напълно по специалността си 

работят 56%, но сред дипломираните юристи този дял е 68,2%, а сред завършилите 

програмите в направление „Администрация и управление“ в ЦЮН е 33,3%. В ЦИТН делът 

на реализиралите се напълно по специалността си (39%) се формира от самооценката на 

дипломираните информатици – 50% и дипломираните инженери – 34,5%. С най-ниска 

степен на реализация по специалността са се самоопределили възпитаниците на ЦИУН, 

като 55,6% от дипломираните счетоводители и 40,0% от завършилите финансисти са 

посочили, че работят изцяло по специалността си, а сред респондентите от останалите 

специалности  - Маркетинг, Бизнес администрация, МИО и ИМТ, няма самооценили се като 



реализирани по специалността си в пълна степен, което е сигнал за концентриране на 

вниманието на ръководството на ЦИУН, така че образователната дейност по тези 

специалности да се придържа към изискванията на пазара на труда и професионалната 

реализация на възпитаниците (фиг. 11а). 

16% от завършилите БСУ за 3 години след дипломирането са с кариера на висше 

управленско равнище, а 14% са на средно управленско равнище. По наблюдавания 

показател има съществена разлика в основните звена (фиг. 11б).  

Регистрирана е висока степен на удовлетвореност от работата - 46% от завършилите 

са напълно удовлетворени, а 44% се оценяват като удовлетворени отчасти. Няма 

съществени различия в основните звена по отношение на удовлетвореността от работата 

(фиг. 11в).  

Висока е оценката за практическата приложимост на подготовката  - 96% са 

отговорилите положително – напълно или отчасти, като напълно удовлетворени са 63%. За 

три от основните звена (ЦИТН, ЦЮН и ЦХН) този дял е от 69 до 73%, но за ЦИУН е едва 48%. 

Този резултат също следва да се възприеме като сигнал, насочващ вниманието на 

ръководството на ЦИУН към по-задълбочена оценка на учебното съдържание и на 

необходимостта от неговото актуализиране. 

 

4. Продължаващо обучение 

Разширяват се обхватът на продължаващото обучение и разнообразието от курсове 

и форми на квалификационна дейност.  През годината се издадени 502 свидетелства за 

професионална квалификация: 

 Здравен мениджмънт – 27 бр., ЦИУН; 

 Бизнес с недвижими имоти - 1 бр., ЦИУН; 

 Учител по икономически дисциплини – 21 бр., ЦИУН; 

 Учител по предприемачество – 1 бр., ЦИУН; 

 Учител по технологии и предприемачество -  4 бр., ЦИУН; 

 Учител по математика и информатика – 27 бр., ЦИТН; 

 Учител по информатика и математика – 41 бр., ЦИТН; 

 Учител по професионална подготовка – 5 бр., ЦХН; 

 Езикова и специализирана подготовка по български език – 5 бр., ЦХН; 

 3 ПКС – 31 бр., ДКПП; 

 4 ПКС - 152 бр., ДКПП; 

 5 ПКС - 143 бр., ДКПП; 

 2 ПКС - 13 бр., ДКПП; 

 ППС – 31 бр., ДКПП; 

Освен това са проведени и 85 квалификационни обучения, за които са издадени 

4202 удостоверения. В основната си част това са квалификационни курсове, организирани 



от Департамента за квалификация, преквалификация и придобиване на професионално-

квалификационни степени от педагогическите специалисти в структурата на ЦХН. Освен тях 

са приключили и курсовете: „Стандарти и системи за управление на риска - серия ISO 

31000“ и „Техническа безопасност - здравословни и безопасни условия на труд“ в 

структурата на ЦИТН, „Професионално обучение съгласно чл. 304 ал. 4 от Кодекса за 

застраховане на лица“ в структурата на ЦИУН. 

В обучения, организирани от ЦЮН във връзка с провеждането на държавни изпити, 

които не са свързани с издаване на сертфикати, са участвали 49 студенти.  

През 2022 г. за първи път стартира и квалификационен курс „Администрация и 

управление в системата на образованието“, който се организира от ЦЮН. В курса, който 

включва два модула по 90 часа и ще продължи два семестъра, са записани 60 директори 

на училища и детски градини от Община Бургас.  

 

5. Докторанти 

Обучението на докторанти е по 8 докторски програми. През 2022 г. докторанти са 

приети и зачислени по 4 от тях – „Граждански процес“, „Икономика и управление 

(индустрия)“, „Информатика“ и „Инженеринг и електронизация в електрообзавеждането“ 

(Таблица 1). 

В програмата по „Наказателно право“ в ЦЮН и в програмите в ЦХН няма зачислени 

докторанти, което дава основание да се счита, че през годината потенциалът на ЦЮН и на 

ЦХН да привличат докторанти за обучение не е напълно реализиран. Намерението на 

ЦЮН да акредитира трета докторска програма, заявено през годината с представен в 

твърде ниска степен на завършеност проект на доклад самооценка, също не е осъществено 

реално, макар че такава препоръка е направена при акредитацията на СРП „Право“. 

Програма зачислени действащи отчислени защитили

Граждански процес 2 2 2

Наказателно право 1 1

Икономика и управление 2 9 1

Информатика 4 4 4

Инженеринг и електронизация в електрообзавеждането 4 7

Предучилищна и начална училищна педагогика 1 1 2

Педагогическа и възрастова психология 2 2

Социална психология 1 1

Обща сума 12 27 4 10

Таблица 1. Докторски програми - резултати за 2022 г.



Таблица 2 представя данни за отчислените с право на защита докторанти по години 

предвид това, че съгласно Правилника за развитие на академичния състав в БСУ правото на 

защита е с 5-годишен срок след отчисляването. Граничните случаи следва да бъдат във 

фокуса на внимание на основните звена и научните ръководители, така че да бъдат 

спазени изискванията на ПРАС в БСУ.  

 

6. Кадрово осигуряване 

Поддържа се висока степен на осигуряване на обучението в програмите с ОКС 

„бакалавър“ и ОКС „магистър“ с преподаватели на ОТД (табл. 3 и табл. 4). 

Програма 2022 г. 2021 г. 2020 г. 2019 г. 2018 г.

Граждански процес 2 1 1

Наказателно право 1 1

Икономика и управление 1 2

Информатика 1

Инженеринг и електронизация в електрообзавеждането 4

Предучилищна и начална училищна педагогика 1

Педагогическа и възрастова психология

Социална психология 1

Обща сума 4 7 2 2 1

Таблица 2. Докторски програми - отчислени с право на защита по години



 

За укрепване капацитета на професионалните направления през годината са 

обявени 8 конкурса за хабилитирани преподаватели, като 6 от тях са успешно приключили 

(табл.5.). 

акад. 

длъжност
ДВ - брой и дата срок Забележка

Професор 1.2.
Педагогика /Предучилищна педагогика и 

артпедагогика/
23/ 22.03.2022 г. 3 месеца Успешно приключил

Доцент 3.8. Икономика /Счетоводство и финансови анализи/ 23/22.03.2022 г. 3 месеца Успешно приключил

Професор 3.8.
Икономика /Световно стопанство, МИО и 

поведенческа икономика/
55/15.07.2022 г. 2 месеца Успешно приключил

Доцент 3.6. Право /Гражданско  и семейно право/ 55/15.07.2022 г 2 месеца Успешно приключил

Доцент 3.7.
Администрация и управление /Публична 

администрация/
55/15.07.2022 г 2 месеца Успешно приключил

Доцент 1.2.
Педагогика /Педагогическа анимация в детската 

градина и началното учили-ще и приобщаващо 
55/15.07.2022 г 2 месеца Успешно приключил

Доцент 1.2.
Педагогика /Предучилищна и начална училищна 

педагогика, медийна педагогика/
82/14.10.2022 г. 3 месеца провежда се

Доцент 3.8.
Икономика / Маркетинг, мениджмънт и 

предприемачество/
82/14.10.2022 г. 2 месеца провежда се

Таблица 5.  Обявени конкурси за академични длъжности 

Професионално направление/научна специалност

1.2. Предучилищна и начална училищна педагогика 65.3 77.3

1.2. Начална училищна педагогика и чужд език 77.5 73.3

3.2. Детска и юношеска психология 67.4 72.7

3.2. Психологично консултиране 69.7 81.0

3.7. Бизнес администрация 91.2 85.7

3.7. Администрация и управление на СНС 56.7 70.0

3.7. Бизнес с недвижими имоти 100.0 94.4

3.7. Държавна и местна администрация 86.7 81.8

3.7. Здравен мениджмънт 88.6 83.5

3.7. Управление на човешките ресурси и ОП 86.8 86.4

3.8. Финанси 86.6 81.8

3.8. Счетоводство и контрол 82.1 77.3

3.8. Съдебни икономически експертизи 86.8 86.4

3.8. Международни икономически отношения 82.1 81.8

3.8. Маркетинг 81.7 76.2

3.8. Маркетинг и управление на туристическия бизнес 75.8 72.2

4.6 Софтуерно инженерство 68.3 77.8

4.6 Бизнес информационни технологии 80.0 80.0

4.6 Информационна сигурност 78.3 100.0

5.2. Инженеринг и експлоатация на енергийни системи 71.7 76.9

5.2. Съдебни инженерно-технически експертизи и ТБ 71.7 84.6

5.2. Техническа безопасност и противопожарна техника 50.9 85.7

5.3. Интегрирани компютърни системи и комплекси 81.5 83.3

77.7 81.3

на лекционните курсове с 

хабилитирани 

преподаватели на ОТД

Таблица 4. Осигуряване на обучението с преподаватели на ОТД

по специалностите с  ОКС "магистър" след ОКС "бакалавър" (%)

ПН Специалност
на хорариума с 

преподаватели на ОТД

Средно за БСУ



 

  

Конкурсните процедури отразяват процесите на развитие на академичния състав и 

променят неговата квалификационна структура. В квалификационната структура на 

академичния състав се откроява тенденцията на нарастване на хабилитираните 

преподаватели. Нехабилитираните преподаватели от 18-19% през 2018 – 2019 г. са 14% 

през 2022 г. (фиг. 12а). В структурата по научни степени намалява делът на преподавателите 

със степен „доктор на науките“ (фиг. 12б). 

 

Една от основните забележки при акредитационните процедури се отнася до 

малкия брой нехабилитирани преподаватели. В направленията от област Технически науки 

няма нехабилитирани преподаватели, в 4.6. има 1 асистент със степен „доктор“. В ЦХН има 



един асистент в ПН 3.2. Психология и един в 1.2. Педагогика, който участва в процедура за 

хабилитация. В 3.7. Администрация и управления няма нехабилитирани, а в 3.8. има един, 

който участва в процедура по хабилитация. В 3.6. Право нехабилитираните са двама, като 

единият е в пенсионна възраст. Средната възраст на нехабилитираните преподаватели е 47 

години. Другият проблем, дискутиран от експертните групи на НАОА, е възрастовата 

структура на академичния състав в някои от направленията.  Процесите на обновление на 

състава с нехабилитирани преподаватели са ограничени от два фактора – натискът на НАОА 

за увеличаване на броя на хабилитираните преподаватели при лимитиран обем на 

академичните часове.    

Основните звена са изправени пред намирането на балансирани решения на 

няколко противодействащи си проблема – обновление на състава с нехабилитирани 

преподаватели, обезпечаване на обучението с хабилитирани преподаватели, 

обезпечаване на състава с нормативния обем часове при съблюдаване на принципа за 

ефективна организация на обучението. Тези решения ще бъдат определящи за резултатите 

при предстоящите акредитационни процедури. 

 

7. Акредитационни процедури 

От 2021 г. БСУ навлиза в нов акредитационен цикъл съобразно утвърдения от 

Националната агенция за оценяване и акредитация график. Поради това изтеклата 2022 г. 

е наситена с множество акредитационни процедури от различен характер и с различна 

степен на завършеност, част от които ще приключат през 2023 г. 

Приключили процедури през 2022 г. : 

- С висока оценка от 8,76 приключи заявената през 2021 г. програмна акредитация на 

ПН 3.2. Психология.  

- Успешно приключи заявената през 2021 г. акредитацията на докторските програми 

в 3.6. Право – „Граждански процес“ и „Наказателно право“. 

- Успешно приключи разкритата през 2021 г. процедура за САНК на СРП „Право“, като 

са формулирани нови препоръки за изпълнение. 

- Успешно приключи процедурата за САНК на ПН 1.2. Педагогика, разкрита и 

проведена през 2022 г., като изпълнението на препоръките и потвърдено и не са 

формулирани нови.  

- С частичен успех приключи започналата през 2021 г процедура за САНК на 5.3. 

Комуникационна и компютърна техника, като изпълнението на една от препоръките 

е окачествено като неизпълнено. Това направление е с предстояща акредитация и е 

подготвен нов доклад за изпълнение на препоръките. 

- С частичен успех приключи започналата през 2022 г. процедура за САНК на 3.8 

Икономика, като изпълнението на една от препоръките е окачествено като 



неизпълнено. Това направление е с предстояща акредитация през 2023 г. и 

изпълнението на препоръките следва да бъде защитено.  

Стартирали акредитационни процедури, които ще се провеждат през 2023 г. 

- Заявено е подновяване на институционалната акредитация на БСУ, включващо 

подновяване на акредитацията на средата за дистанционно обучение и доклад за 

изпълнение на препоръките. Предстои посещение на ЕГ през 2023 г. 

- Заявена е програмна акредитация на ПН 5.2. Електротехника, електроника и 

автоматика, включващо и подновяване на акредитацията на докторската програма, 

акредитация на програми с дистанционно обучение и САНК. Преминало е 

посещението на ЕГ, изготвен е доклад от ПКТН към НАОА и се очаква решение от 

Акредитационния съвет. 

- Заявена е програмна акредитация на ПН 5.3. Комуникационна и компютърна 

техника, включващо също акредитация на програми с дистанционно обучение и 

САНК. Процедурата е разкрита от НАОА, през 2023 г. предстои посещение на ЕГ. 

- Заявена е акредитация на докторските програми в ПН 3.2. Психология – 

„Педагогическа и възрастова психология“ и „Социална психология“, процедурата е 

разкрита и се очаква експертна група. 

- Заявено е увеличение на капацитета на ПН 1.2. Педагогика, разгледано от НАОА на 

сесия в края на 2022 г., очаква се официално писмо с решение по искането. 

Предстоящи акредитационни процедури: 

През 2023 г. трябва да бъдат подготвени документите за заявяване на нова 

акредитация на 3 от професионалните направления (табл.6), което включва: 

- Доклад самооценка по утвърдените критерии за програмна акредитация; 

- Доклад самооценка за акредитация на докторска програма 

- Доклад самооценка за изпълнение на препоръките; 

- Доклад самооценка за акредитация на програми с дистанционно обучение 

 

В графика на НАОА процедурите на професионалните направления 3.6. Право и 4.6. 

Информатика и компютърни науки следва да започнат през 2025 г. и документите за тях ще 

се подготвят през 2024 г.  

Програма
Начало на процедурата съгласно 

графика на НАОА

Срок за заяваване - 6 месеца 

преди началото на процедурата

3.8. Икономика м. януари 2024 г. м. юли 2023 г. 

3.7. Администрация и управление м. юли 2024 г. м. януари 2024 г.

1.2. Педагогика м. юли 2024 г. м. януари 2024 г.

Таблица 6. Програмни акредитации, които трябва да бъдат подготвени през 2023 г.



Графикът за САНК за предстоящата година все още не е публикуван от НАОА. 

Предвид това, че в следващите две години за всички професионални направления 

предстои акредитация, основните звена трябва да бъдат внимателни за изпълнението на 

препоръките, формулирани при предходните акредитационни процедури и особено на 

тези, свързани с конкурсни процедури и назначаване на преподаватели, така че да 

разполагат със солидни, количествено измерими и доказуеми аргументи.  

В таблица 7 са обобщени препоръките към професионалните направления, чието 

изпълнение трябва да бъде защитено. 

 

 



 
Решение при 

САНК

1. Учебните планове да се приведат в съответствие с изискваниятаначл.41 от Закона за висшето 

образование и чл. 25 от Закона за физическовъзпитание и спорт: в учебните планове за ОКС 

„магистър“ да се включат избираеми дисциплини, а в учебните планове за ОКС „бакалавър“-

дисциплината „Физическо възпитание и спорт“. Срок: м. Септември2019г.

частично 

изпълнена

2. Да се увеличи академичният обмен на студенти от професионалнотонаправление по програмите 

за мобилност. Срок: постоянен
изпълнена

3. Да се увеличи броят на хабилитираните преподаватели с квалификация по научните специалности 

„Световно стопанство и международни икономически отношения“, „Маркетинг“, „Финанси“и 

„Счетоводството“. Срок: постоянен

неизпълнена

4. Да се увеличат публикациите на преподавателите по проблематикатана професионалното 

направление в научни издания с импактфакториимпакт ранг. Срок: постоянен
изпълнена

5. Да се увеличи степента на осигуреност на обучението по специалноститев дистанционна форма на 

обучение с учебни материали и ресурсинатретоичетвърто равнище, съгласно изискванията на 

Наредбата за държавнитеизисквания за организиране на дистанционната форма на 

обучениевъввисшите училища. Срок: постоянен

изпълнена

1. Да се увеличи публикационната активност на преподавателите по проблематиката на 

професионалното направление в издания с импактфактор. Срок: постоянен

2. Да се увеличи броят на студентите, участващи в програми за мобилност. Срок: постоянен

3. Да се увеличи участието на студентите в образователни и изследователски проекти. Срок: 

постоянен

1. Да се включат студенти в проектна дейност. Срок: септември 2019 г. изпълнена

2. Да се разшири академичният състав с хабилитиран преподавател по Предучилищна педагогика. 

Срок: септември 2019 г.
изпълнена

1. Да се подобри изпълнението на планираните процедуриидейностипоосигуряване и оценка на 

качеството на учебния процес, катосезасиликонтролът и отчетността по предприетите мерки и се 

документиратпо-пълнодоказателствата по получените резултати. Срок: постоянен 

2. Учебните планове за трите бакалавърски специалности да се съобразят със световните и 

европейски стандарти за ПН4.6, както и да се проучи и приложи опитът на водещи в направлението 

университети, с цел цялостно подобряване качеството на учебната документация. Срок: март 2022

3. Да се осигури възможност за изборност на дисциплинивмагистърските програми. Срок: декември 

2021

4. Да се приема като задължително включването на представители на работодатели и/или съсловни 

организации в държавните изпитникомисии(вж. чл. 45 ал. 2 от ЗВО). 

5. За ДФО Учебната документация за дистанционна форма на обучение замагистърската програма 

„Бизнес информационни технологии“ да се прецизира и съобрази със спецификата на ДФО и 

нормативните изисквания. Срок: март 2022г. 

6 за ДФО Да се актуализират учебните програми и електронните учебниресурси за акредитираната 

специалност.

1 .Да се намали натовареността на студентите, катоимбъдепредоставена реалната възможност да 

посещават само онезиизбираемидисциплини, които са посочени от тях. Срок: учебната 2019/2020. 
частично 

изпълнена

2. Да бъдат акредитирани и други докторски програми в професионално направление 3.6 Право, тъй 

като двете акредитирани докторски програми са недостатъчни. Срок: до края наследващия 

акредитационен период.

частично 

изпълнена

Да се привличат повече студенти в редовна форма на обучение и в хода на обучението да им се 

предложат повече часове практическо обучение. Срок: постоянен с ежегодно отчитане 

2. Да се обявят конкурси и да се назначат на първи ОТД повече хабилитирани и особено 

нехабилитирани преподаватели в ПН 3.2 „Психология“. Срок: до началото на учебната 2024/2025 

година. 

3. Да се осигури задължителна проверка на оригиналността и автентичността на дипломни и 

дисертационни разработки с цел избягване на плагиатство. Срок: до края учебната 2022/2023 

година.

Таблица 7. Препоръки на НАОА при акредитацията на професионалните направления
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Някои от професионалните направления са с множество и тежки препоръки, чието 

изпълнение изисква предварителна подготовка. Макар че докторските програми не 

подлежат на САНК, акредитацията на някои от тях също е обременени с голям брой 

сериозни препоръки, които трябва да бъдат изпълнени и доказани: 

За ДП 3.8. „Икономика и управление (индустрия)“: 

- В учебния план да се конкретизира статута на дисциплините - задължителни и 

избираеми. Срок: септември, 2016 г.  

- Да се уеднакви минималният брой кредити при различните форми на докторантура 

(редовна, задочна, самостоятелна). Срок: септември, 2016 г. 

- Да се разработи въпросник за конкурсен изпит по докторска програма „Икономика 

и управление (индустрия)“ 

За ДП 4.6. „Информатика“ 

- Да се положат усилия за привличане на повече кандидати за обучение в докторската 

програма, чрез по-активно включване на работодателите в обновяването, 

одобряването, наблюдението и провеждането на докторската програма. Срок: 

постоянен  

- Да се осигури включване на по-голям брой преподаватели като ръководители на 

докторанти. Срок: постоянен 

- Да се осигури системно актуализиране и пълнота на информацията в сайта на 

университета, относно докторската програма, отчитайки потребностите и мнението 

на докторантите и външни заинтересовани страни. Срок: постоянен  

- Да се разработи процедура за предотвратяване и санкциониране на изпитни 

измами и плагиатство. 

За ДП 3.6. „Граждански процес“  

- Да се ангажира още един хабилитиран по Граждански процес преподавател. Срок: 

01.01.2024 г.; 

- Да се актуализират конспектите за кандидатстване и за докторантски минимум, като 

се включи и препоръчителна литература. Срок: 01.05.2022 г.; 

- Да продължи прилагането на мерки за стимулиране на докторантите да реализират 

мобилност в други висши училища. Срок: постоянен; 

- Да се предприемат мерки за стимулиране на включването на докторанти в 

научноизследователски проекти. Срок: 01.05.2022г.; 

- Да се подобри администрирането на хода на докторантурата и контролът по 

изпълнението на дейностите, предвидени в индивидуалния учебен план на 

докторантите. Срок: 01.05.2022г.; 

- Да се засили публикационната дейност на преподавателския състав. Срок: 

01.01.2023 г.  

- Да се подобри процесът по управление на информацията. Срок:01.01.2023 г. 



За ДП 3.6.  „Наказателно право“ 

- Да се актуализират конспектите за кандидатстване и за докторантски минимум, като 

се включи и чуждоезична литература. Срок: 01.05.2022 г.;  

- Да продължи прилагането на мерки за стимулиране на докторантите да реализират 

мобилност в други висши училища. Срок: постоянен;  

- Да се предприемат мерки за стимулиране на включването на докторанти в 

научноизследователски проекти. Срок: 01.05.2022г.;  

- Да се подобри администрирането на хода на докторантурата и контролът по 

изпълнението на дейностите, предвидени в индивидуалния учебен план на 

докторантите. Срок: 01.05.2022г.;  

- Да се засили публикационната дейност на преподавателския състав. Срок: 

01.01.2023 г.  

- Да се подобри процесът по управление на информацията. Срок:01.01.2023 г. 

 

Навлизането в нов акредитационен цикъл изисква ръководствата на основните 

звена да предприемат действията, необходими за доказване изпълнението на 

препоръките, така че акредитациите на професионалните направления и докторските 

програми да бъдат подновени успешно.  

 


