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ГОДИШЕН ОТЧЕТ 
НА РЪКОВОДСТВОТО НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 

“АНГЕЛ КЪНЧЕВ”  ЗА 2010 ГОДИНА 
РАЗДЕЛ  “Качество на образованието и акредитация” 

 
Представя се на заседанието на Общото събрание съгласно  

График за редовните заседания на Общото събрание през учебната  2010/2011 г. 
 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ  
 

 През 2010 г. в Русенският университет функционира успешно вътрешно 
университетска система за оценяване и поддържане качеството на 
образованието и академичния състав. Едновременно с това се провеждаха 
програмните акредитационни процедури на професионалните направления и 
научните специалности в университета съгласно графика на Националната 
агенция за оценяване и акредитация (НАОА), както и процедури по 
следакредитационно наблюдение и контрол.  

 
2. AКРЕДИТАЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ 
 
2.1. Програмна акредитация на професионални направления и научни 

специалности 
 
Експерни съвети и учебно методични комисии  
Със заповед № 2582/21.09.2005 г. са назначени експертни съвети  за 

професионалните направления и учебно-методични комисии, които под 
ръководството и отговорността на ръководителите на основните звена следва да 
реализират процедурите за програмна акредитация. През 2010 г. тези органи 
претърпяха промени, отразени в три заповеди относно: 

� назначаване на Експертен съвет за професионално направление 3.4. 
Социални дейности (изпълнява и функциите на Учебно-методична комисия за 
специалността „Социални дейности) 

�  Назначаване на УМК за научни специалности: 
  - 05.03.06 История на България  
  - 01.01.05. Диференциални уравнения 
  - 01.01.12. Информатика 
  - 01.01.13. Математическо моделиране и приложение на 

математиката  
  - 05.04.02 Българска литература 
  - 05.04.17 Български език 
  - 05.02.24 Организация и управление извън сферата на 

материалното производство (външна политика и международна сигурност) 
  - 05.04.11 Общо и сравнително езикознание 
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Структурни промени 
С писмо на Министъра на образованието, младежта и науката № 0302-106 

от 28.05.2010 г. се издава ново становище на Министерството на образованието, 
младежта и науката за съответствие на структурата на Русенски университет 
„Ангел Кънчев” с изискванията на Закона за висшето образование. 
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Заявени програмни акредитации  
През 2010 година са заявени процедури за програмни акредитации на 2 

професионални направления и на 15 научни специалности (Табл.1); 2 
процедури за оценяване на проекти за откриване на специалности от 
регулираните професии  (Табл.2).  

Таблица 1  
Заявени програмни акредитации на професионални направления и  

научни специалности  
Номер на 

професионалното 
направление/научната 

специалност 

Професионално 
направление/научна специалност 

Дата на 
заявяване 

1 2 3 
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5.11 Биотехнологии 29.09.2010 
5.12 Хранителни технологии 29.09.2010 

02.19.06 
02.09.01 

Ергономия и промишлен дизайн 
Металознание и термична обработка 
на металите 

20.01.2010 

01.02.02 
01.02.04 

 
02.01.02 

 
02.01.10 
02.01.13 

 
02.01.17 

Приложна механика 
Механика на деформируемото 
твърдо тяло 
Материалознание и технология на 
машиностроителните материали 
Технология на машиностроенето 
Рязане на материалите и режещи 
инструменти 
Технологии, машини и системи за 
обработка чрез пластично 
деформиране 

21.01.2010 

02.07.01 Теоретични основи на 
комуникационната техника 

12.02.2010 

01.01.05 
01.01.12 
01.01.13 

Диференциални уравнения 
Информатика 
Математическо моделиране и 
приложение на математиката 
 

25.02.2010 

05.03.06 История на България 01.03.2010 
05.04.11 Общо и сравнително езикознание 13.12.2010 

05.02.24 

Организация и управление извън 
сферата на материалното 
производство (външна политика и 
международна сигурност) 

13.12.2010 

 
Таблица 2  

Заявени процедури за оценяване на проекти за откриване на специалности 
от регулираните професии 

Професионално 
направление /научна специалност Дата на 

заявяване 
1 2 3 

7.5. Здравни грижи Акушерка 05.07.2010 
7.5. Здравни грижи Медицинска сестра 05.07.2010 

 
 
Посещения на Експертни групи от НАОА 
През 2010 г. Русенският университет беше посетен от седем експертни 

групи на НАОА за две професионални направления, два проекта за разкриване 
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на специалности от регулираните професии „медицинска сестра” и „акушерка”, 
и за шест научни специалности (Табл. 3). 

 

Таблица 3 
Посещения на ЕГ на НАОА през 2010 г. 

Период на 
посещение от 
ЕГ на НАОА 

Факултет Оценка Професионално 
направление 

1 2 3 4 

16-18.06.2010 
Факултет 
Обществено 
здраве 

положителна 

Оценяване на проект за 
откриване на специалност 
от регулираните професии 
„медицинска сестра” 

16-18.06.2010 
Факултет 
Обществено 
здраве 

положителна 

Оценяване на проект за 
откриване на специалност 
от регулираните професии 
„акушерка” 

27-29.09.2010 

Факултет 
Аграрно-

индустриален; 
Факултет 
Машинно-

технологичен; 
Факултет Бизнес 
и мениджмънт 

Мн.добра 

Програмна акредитация за 
п.н. 5.13 Общо инженерство 
и програмна акредитация на 
научните специалности 
02.19.06 Ергономия и 
промишлен дизайн и  
02.09.01 Металознание и 
термична обработка на 
металите за ОНС доктор 

28-30.09.2010 
Факултет 

Природни науки 
и образование 

Мн.добра 

Програмна акредитация на 
ОНС „доктор” по научна 
специалност  05.03.06 
История на България 

20-22.10.2010 
Факултет 

Природни науки 
и образование 

В процедура 

Програмна акредитация на 
ОНС „доктор” по научни 
специалности специалности 
01.01.05 Диференциални 
уравнения 
01.01.12 Информатика и  
01.01.13 Математическо 
моделиране и приложение 
на математиката   

24-26.11.2010 Филиал – Разград В процедура 
Програмна акредитация за 
п.н. 5.11 

29.11—
1.12.2010 

Филиал – Разград Мн.добра 
Програмна акредитация за 
п.н. 5.12 
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Получени акредитации 
През 2010 година са получили акредитация: 
- проект за откриване на специалност от регулираните професии 

„медицинска сестра”  
- проект за откриване на специалност от регулираните професии 

„акушерка” 
- две професионални направления  
- три научни специалности (табл. 4). 
Процедурите за проекти са с положителни оценки, а всички 

процедури за програмна акредитация са получили много добра оценка, 
което се дължи на придобития вече опит в звената за подготовката на 
документите и провеждането на акредитационните процедури. 

Положително оценените проекти за откриване на специалност от 
регулираните професии „медицинска сестра” и на специалност от регулираните 
професии „акушерка” е висока оценка за извършената работа след получената 
първоначално отрицателна оценка. 

 
Таблица 4 

Професионални направления и  
научни специалности получили акредитация през 2010 г.  

№ на 
професионал-

ното 
направление/ 
шифър на 
научната 

специалност 

Професионално 
направление/научна специалност 

Дата на 
получаване на 
акредитацията 

Оценка 

1 2 3 4 
5.12 Хранителни технологии 10.12.2010 Мн.добра 
5.13 Общо инженерство 10.12.2010 Мн.добра 
7.5. Здравни грижи 

Медицинска сестра 
 

11.11.2010 
положителна 

7.5. Здравни грижи 
Акушерка 

 
11.11.2010 

положителна 

02.09.01 Металознание и термична 
обработка на металите 

3.12.2010 Мн.добра 

02.19.06 Ергономия и промишлен дизайн 3.12.2010 Мн.добра 
05.03.06 История на България 1.12.2010 Мн.добра 

 
Подготовка на нови проекти за акредитации на научни 

специалности. 
След внасяне на предложения в Академичния съвет и утвърждаването им,  

факултет Бизнес и мениджмънт и Факултет Природни науки и образование  
подготвиха и депозираха в НАОА доклади самооценка за акредитация на 
научни специалности: 

- 05.04.11 Общо и сравнително езикознание; 



 21 

- 05.02.24 Организация и управление извън сферата на материалното 
производство (външна политика и международна сигурност) 
 
 Общи данни за състоянието на програмните акредитации 
 Обобщено данните за състоянието на програмните акредитации в РУ към 
31.12.2010 г. са посочени в табл. 5. 

 
Таблица 5 

Състояние на програмните акредитации в Русенския университет  
към 31.12.2009 г. 

Състояние на процедурата 
Брой професионални 
направления/ научни 

специалности 
Професионални направления 

Общо професионални направления за РУ  18 
Завършени процедури, от които: 
-с много добра оценка  
- положителна оценка 
-с добра оценка 

18 
10 
3 
5 

Открити процедури, от които: 
- посетени от ЕГ 

1 
1  

Научни специалности 
Общо научни специалности за РУ 47 
Завършени процедури, от които: 
-с много добра оценка 

30 
30 

Открити процедури, от които: 
-посетени от ЕГ 
-очакват посещение от ЕГ 

3 
1  
2  

Подготвени документи 2 
 
 Състоянието на акредитационните процедури по факултетите и 
филиалите е представено в табл. 6.  
 

Таблица 6  
Брой акредитационни процедури и тяхното състояние по основни звена 

Факултет/ 
филиал 

Общо 
проф. 
нап-
рав-
ления 

Професионално 
направление Оценка 

Общо 
научни 
специал

-ности 

Състояние 

1 2 3 4 5 6 

АИФ 2 

5.1.Машинно 
инженерство 
5.13. Общо 
инженерство 

мн. добра 
 

мн.добра 
8 8 акредитирани 

МТФ 3 
5.1.Машинно 
инженерство 

мн. добра 
 

8  
2 акредитирани, 6 

в процедура 
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5.6. Материали и 
материалознание 
 
5.13. Общо 
инженерство 

 
добра 

 
 

мн.добра 

ЕЕА 2 

5.2. Електротехника, 
лектроника и 
автоматика 
5.3. Комуникационна 
и компютърна 
техника 

мн. добра 
 
 

мн. добра 
 

8 
7 акредитирани, 1 

в процедура 

ТФ 1 
5.5. Транспорт, 
корабоплаване и 
авиация 

мн. добра 4 4 акредитирани 

ФБМ 4 

3.3. Политически 
науки 
3.7. Администрация и 
управление 
3.8. Икономика 
5.13. Общо 
инженерство 

мн. добра  
 

добра 
 

добра 
мн. добра  

 

5 
3 акредитирани, 2 

в процедура 

 
 
 

ФПНО 

 
 
 
3 

1.2.  Педагогика 
1.3. Педагогика на 
обучението по двойка 
специалности 
4.6. Информатика и 
компютърни науки 

добра 
мн. добра 

 
 

мн. добра 

 
 
 
8 

 
 
 

4 акредитирани, 4 
в процедура 

ЮФ 1 3.6. Право добра 3 
2 акредитирани 

1 отказана 

ФОЗ 1 

7.4. Обществено 
здраве 
 
7.5. Здравни грижи 

мн. добра 
 
 

положителна 

  

Филиал Силистра 1 
1.3. Педагогика на 
обучението по двойка 
специалности 

мн. добра 
Няма 
заявени 

- 

Филиал Разград 
(оценени проекти 
за проф.направл.) 

3 
5.10.Химични технол. 
5.11. Биотехнологии 
5.12. Хр. технологии 

положителна 
положителна 
мн.добра 

Няма 
заявени 

- 

 
 
Изпратени становища до НАОА по докладите на ЕГ 
По докладите на експертните групи са изпратени две становища за 

професионални направления, две за научни специалности и две становища за 
проекти за разкриване на специалности от нерегулираните професии: 

п.н. 5.12 – на 8.12.2010 г. 
п.н. 5.13 – на 17.11.2010 г. 
н.с. 05.03.06 – на 10.11.2010 г. 
н.с. 02.19.06 и н.с. 02.09.01 – на 18.11.2010 г. 
проекти за разкриване на специалност от нерегулираните професии  
„медицинска сестра” и „акушерка”– на 3.11.2010 г. 
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2.2. Следакредитационно наблюдение и контрол 
 
САНК, Програмна акредитация 
Програмните акредитации също подлежат на САНК. Във връзка с това в 

Системата по управление на качеството на образованието и академичния състав 
има разработена процедура “Предприемане на действия във връзка и по повод 
на резултатите от програмна акредитация”. В съответствие с тази процедура 
всяко звено получило програмна акредитация на професионално направление 
или научна специалност разработва план-график за изпълнение на препоръките 
на АС при НАОА. Разработената през 2010 година и поддържана в актуално 
състояние система с времевия график за сроковете на препоръките е полезна за 
звената при планиране на тяхната работа и следене на сроковете за отчитане на 
дейността. Анализът на дейността на основните звена в следакредитационния 
период показва че: 

-звената работят приоритетно по предприемане на мерки и действия, 
свързани с изпълнение на препоръките на АС на НАОА по осигуряване на 
съответствието на академичния състав, развитието на материалната и 
информационна база; 

-звената се отнасят отговорно към препоръките за промени и подобрения 
в учебната документация. 

Срокът за предаване на доклада за изпълнение на препоръките и 
осъществените мерки за поддържане и подобряване качеството на обучение в 
НАОА на професионалното направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и 
авиация беше 01.02.2010.  

На заседание на 18.03.2010 г. Акредитационния съвет на НАОА утвърди 
доклада на Постоянната комисия по САНК относно следакредитационното 
наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в 
решението на ПК по технически науки и военно дело, с което се дава програмна 
акредитация на професионалното направление 5.5 „Транспорт, корабоплаване и 
авиация” в Русенски университет „Ангел Кънчев” 

Акредитационния съвет констатира, че в Русенския университет са 
извършени необходимите дейности за изпълнение на препоръките, 
формулирани в решението на ПК по технически науки и военно дело от 
1.12.2006 г. (Протокол №41) при получена програмна акредитация на 
професионалното направление 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация” в 
Русенски университет „Ангел Кънчев” с обща оценка „много добра”.  
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Според графика на НАОА за представяне на доклади самооценка за 

следакредитационен контрол през 2010 година бяха планирани четири 
професионални направления: 

- 1.2. Педагогика, получили “добра” оценка и изминал тригодишен срок 
след акредитация. 

- 5.6. Материали и материалознание, получили “добра” оценка и изминал 
тригодишен срок след акредитация. 

- 3.6. Право, получили “добра” оценка и изминал тригодишен срок след 
акредитация. 

- 3.8. Икономика, получили “добра” оценка и изминал тригодишен срок 
след акредитация. 

На заседание на 29.07.2010 г. Акредитационният съвет на НАОА обсъди и 
прие представения Доклад за изпълнение на препоръките и осъществените 
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мерки за поддържане и подобряване качеството на обучение в професионално 
направление 1.2. Педагогика във Факултет Природни науки и образование. 
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На заседание на 14.10.2010 г. Акредитационният съвет на НАОА обсъди и 

прие представения Доклад за изпълнение на препоръките и осъществените 
мерки за поддържане и подобряване качеството на обучение в професионално 
направление 5.6 Материали и материалознание във Факултет Машинно-
технологичен. 
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На заседание на 14.10.2010 г. Акредитационният съвет на НАОА обсъди и 

прие представения Доклад за изпълнение на препоръките и осъществените 
мерки за поддържане и подобряване качеството на обучение в специалност от 
регулираните професии „Право”.  
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Предстои през 2011 г. Акредитационният съвет на НАОА да обсъди и 

приеме представения Доклад за изпълнение на препоръките и осъществените 
мерки за поддържане и подобряване качеството на обучение в професионално 
направление 3.8 Икономика във Факултет „Бизнес и мениджмънт”.  

 
На САНК според графика на НАОА за 2010 година подлежат: 
1. Професионални направления: 
- 1.3 Педагогика на обучението по ... 
- 3.7  Администрация и управление 
- 4.6 Информатика и компютърни науки 
- 5.1. Машинно инженерство 
 
2.3. Институционална акредитация 
Със заповед на ректора през ноември 2010 г. са определени работни групи 

за подготовка на доклада самооценка и доклада за изпълнение на препоръките 
от предходната акредитация през 2006 г. Ръководителите на работните групи са 
както следва: 

-Доклад самооценка 
• Уводна и заключителна част-доц. Велизара Пенчева 
• Сфера 1-доц. Борислав Ангелов 
• Сфера 2-доц. Ангел Смрикаров 
• Сфера 3-доц. Таня Грозева 

-Доклад за изпълнение на препоръките от предходна акредитация-доц. 
Велизара Пенчева 
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Докладите са подготвени под общото ръководство на ректора проф. 
Христо Белоев. 

 
От изложеното по акредитационните процедури могат да се направят 

следните изводи: 
1. Процедурите по акредитация са завършили за всички 18 
професионалнио направления с преобладаваща мн. добра оценка. 

2. Съставени са учебно методични комисии, които работят по 
подготовка на документация за разкриване на процедури за 
програмни акредитции на научни специалности. 

3.  Всички факултети имат акредитирани научни специалности. Общо 
акредитираните научни специалности в университета са 30. Освен 
това има 12 научни специалности, които са в процедура. 

4 Има известно забавяне в дейността на НАОА по програмните 
процедури, дори за някои в порядъка на повече от една година. Това 
забавяне внася напрежение в работата, защото системата се 
развива и на звената им се налага непрекъснато да обновяват 
информацията, която да представят на ЕГ. 

5. Академичното ръководство, факултетите, филиалите и 
обслужващите звена работят системно за изпълнение на 
препоръките от АС на НАОА за институционалната и програмната 
акредитация и за изготвяне на докладите за САНК. Има, обаче 
неизпълнени препоръки на НАОА, което се констатира в процедурите 
по САНК за Право, професионални направления: материали и 
материалознание; Педагогика 

  
 
3. ВЪТРЕШНАТА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ 

НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ И НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ 
 
3.1. Институциализиране на системата 
Трите йерархични нива (университет-факултет/филиал-катедра) на 

университетска система по качеството изпълняваха стриктно своите дейности 
през годината и допринесоха значително за ефективното функциониране и 
развитие на системата. 

Университетските органи по качеството допълват съществуващите 
структури на управление, но без да ги дублират. За всяка от структурите са 
специфицирани основните функции, както и връзките на взаимодействие при 
управление на качеството. 

 
3.2. Вътрешни и външни одити на системата по качеството 
В Русенския университет “Ангел Кънчев” функционира система за 

провеждане на вътрешни и външни одити на системата по качеството. 
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Вътрешни одити. 
Вътрешните одитите се провеждат по разработен от Директора на 

дирекция КОА и утвърден от Ректора университетски годишен план за 
вътрешни одити. Планът за конкретните вътрешни одити се разработва от 
Съвета по КОА, съвместно с ръководителите на одиторските екипи. Одитът се 
извършва по предварително разработени въпросници и чек лист. Общият брой 
на одиторите в университета в момента е 21. Всички са преминали курс на 
обучение. Отчитането на одита се осъществява с Доклад от одита и при 
установено несъответствие с Доклад за несъответствие, който се отразява в 
Регисъра на докладите за несъответствие от проведените вътрешни одити. 

Вътрешните одити се провеждат в съответствие с процедура “Одити”, 
приета с решение на Съвета по качество на РУ от 15.03.2004, с приети 
измененния от 20.03.2006 и 12.01.2009. Вътрешните одити се планират, 
осигуряват ресурсно, методически, технически, изпълняват се и се отчитат по 
определен ред. 

През 2010 г. бяха проведени два вътрешни одита (Табл. 7). 
 

 Таблица 7  
Проведени вътрешни одити през 2010 г. 

№ Година Дата/период 
на провеждане 

Брой доклади за проведен 
вътрешен одит 

1 2010 22.02-5.03. 16 

2. 2010 15-22.11 15 

 
Одитите бяха върху цялата система. Обобщените резултати от одитите са 

обсъдени на Академичен съвет. 
При установено съществено несъответствие ръководителят на одиторския 

екип проследява коригиращите мерки от страна на съответното звено и 
регистрира в системата изпълнението на препоръката. В дирекцията се води 
регистър на установените съществени несъответствия и на последващите 
действия за тяхното отстраняване. Установените несъществени несъответствия 
са също под одиторски контрол до отстраняването им. 

 
Външни одити 
През 2010 година външни одити бяха извършени от ЕГ на НАОА за: 
1. Професионалните направления: 
- 5.12 Хранителни технологии 
- 5.13 Общо инженерство  
2. Проекти за откриване на специалности от регулираните професии 

„медицинска сестра” и „акушерка” 
3.За научните специалности: 
- 02.09.01 Металознание и термична обработка на металите и 02.19.06 

Ергономия и промишлен дизайн 
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- 01.01.05 Диференциални уравнения, 01.01.12 Информатика и 01.01.13 
Математическо моделиране и приложение на математиката 

- 05.03.06. История на България 
Завършилите процедури са с оценка „много добра”. За Проектите за 

откриване на специалности от регулираните професии „медицинска сестра” и 
„акушерка” оценката е  „положителна”. 

Oдитна проверка на Сметната палата за оценяване и поддържане на 
качеството на обучение и на преподавателския състав на университета беше 
направена за периода от 01.01.2007 до 31.12.2008. Констатацията в подписания 
протокол и доклада на Сметната палата е, че: Изградената и функционираща 
вътрешна система за оценяване и поддържане качеството на обучението и 
на академичния състав в Русенския университет “Ангел Кънчев” създава 
условия за повишаване качеството на образователния процес и за 
професионалното развитие на преподавателския състав. В същия протокол 
Русенският университет се посочва като добра практика с изградена и 
ефективно функционираща система. 

 Във връзка с извършената проверка и направените препоръки в доклада 
към системата за висше образование Русенският университет в писмо до 
министъра направи предложение за периодично провеждане (на три години) на 
национална научна конференция, свързани с качеството на обучението и 
преподавателския състав във висшите училища, на които той да е постоянен 
домакин. В съответствие с приета резолюция на Втората национална 
конференция университета инициира създаването на Национален 
консултативен форум по въпросите за качеството на висшето образование. 

  
Политика по публичност и отчетност за действието на системата по 

качество и на акредитационния процес 
Политиката по публичност и отчетност е отговорност на Съвета по 

качество и на Директора на Дирекция КОА. 
Изпълнявайки декларираното прилагане на принципите за 

последователно следване от РУ политика за постигане на обективност, 
прозрачност и отчетност, Дирекция КОА е направила публично достояние 
документацията в: 

-вътрешната и външна web страница на университета; 
-ежегодно публикуване на електронен бюлетин. 
Резултатите от външните одити се огласяват по подходящ начин с 

подрепата и участието на Директора на дирекция “Връзки с обществеността”. 
Общият брой масмедийни публикации за годината по огласените резултати е 23 
(Табл. 8). Това осигурява публичност и отчетност на дейностите по качеството 
на образованието и преподавателския състав в РУ. 
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 Таблица 8  
Mасмедиен отзвук за акредитиране на професионални направления и 

научните специалности 2010 
Медии 

Дата 
 

Тема 
 

Брой 
публи

кации 
електрон-

ни 
печатни Интер 

-нет 
нацио-
нални 

1 2 3 4 5 6 7 
15-16.06 Акредитация на 

проект за 
разкриване на 
специалности от 
регулираните 
професии 
“Медицинска 
сестра” и 
“Акушерка” 

6   RuseNews.bg  
Dir.bg 
Ruse24.bg 
Русе Инфо 
RuseNews.eu  

 

12-24.11 Решение на НАОА 
за положителни 
оценки на проекти 
за разкриване на 
специалности от 
регулираните 
професии 
“Медицинска 
сестра” и 
“Акушерка” 

6 Кабелна 
телевизия 
Делта 

Вест-
ници: 
 в.Утро, 
в. Бряг 
в. Форум 
 

Actualno.com 
RuseInfo 
 

 

19-20. 2011 Акредитация на 
професионално 
направление 5.13. 
Общо инженерство 
и на професионално 
направление 5.12.  
„Хранителни 
технологии” – 
Филиал Разград 

11  в. Бряг 
 

DarikNews 
Арена Медия 
Diploma.bg 
Dir.bg 
Dobrinirte-
news.com 
Ruse24.bg 
RuseNews.eu 
Ruse.eu 
Русе Инфо 

- 

 Общо 23     
 

3.3. Университетски анкети  
Отчитане на студентското мение и мнението на работодателите е важен 

елемент от вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на 
обучение и академичния състав. Поради това Русенският университет провежда 
ежегодно анкети. 

Университетските анкети се провеждат съгласно процедурата 
“Университетски анкети”, в която се регламентират следните основни елементи 
на анкетирането: общи положения; цел; област на приложение; отговорности; 
провеждане на анкетите; управление на записите; приложения (включващи: 
примерен макет на въпросен лист; примерна номенклатура на въпросните 
листи; график за провеждане на анкетите). Въпросните листи се оформят по 
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единен макет и са за анкети за проучване на мнението на: студенти и 
докторанти – 8; преподаватели – 3; кандидат-студенти – 1; завършили студенти 
(випускници на Русенския университет “Ангел Кънчев”) – 1; потребители на 
кадри – 1.  

Обработката на листите се извършва автоматизирано чрез базираната в 
Кабинета по качеството автоматизирана система с оптично разпознаване 
“Университетски анкети”. Съгласно приетата процедура резултатите от 
проведените анкети подлежат на регулирано разгласяване. При спазване на тези 
условия обобщените резултати от проведените анкети се публикуват в 
Локалната университетска компютърна мрежа. При провеждането на анкетите 
задължително участват студенти. Резултатите от анкетните проучвания, 
отнасящи се до персонална оценка на преподаватели подлежат на регулирано 
разгласяване. Те се предоставят служебно на деканите, за да запознаят с 
резултатите съответните лица. Деканите задължително представят коригиращи 
и превантивни действия във връзка с оценките на студентите на съответните 
преподаватели. 

През 2010 г. са анкетирани: 
- 2627 студенти; 
- 241 преподаватели; 
- 180 завършили студенти; 
Анкетите се провеждат от отговорниците по качество на факултетите и 

филиалите. 
През двата семестъра са анкетирани студенти, които вече са преминали 

обучението по дадената дисциплина. 
Периодът от време за провеждането на анкетата, видът на анкетата, 

категорията и броя анкетирани са показани в табл. 9. 
 

Таблица 9  
Брой проведени анкети през 2010 

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2009-2010 Г. 
Анкета 01-01 
За проучване на студентското мнение за специалност 
(програма) 

546 студента 

Анкета 01-03 За проучване на студентското мнение за 
дисциплина и преподавател 

566 студента 

Анкета 01-05  
Проучване мнението на завършващи студенти  
(бакалавър, магистър) 

110 завършващи студенти 

Анкета 04-01  
Проучване мнението на завършили студенти за 
реализацията им след придобиване на висше 
образование в Русенския  университет “Ангел Кънчев” 

180 завършващи студенти 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2010-2011 Г. 
Анкета 01-01 524 студента 
Анкета 01-03 701 студента 
Общо анкетирани 2627 
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Обобщените резултати от анкетите са докладвани на Академичен съвет и 
са поместени в Локалната страница на Университетската компютърна мрежа. 

 
3.4. Месец на работодателите в Русенския университет. 
През 2010 година инициативата “Дни на работодателите-потребители на 

кадри на Русенския университет” се проведе в рамките на един месец (от 1.03 
до 30.03) под мотото “Партньорство за умения и заетост” .  

Месецът на работодателите`2010 се стремеше към постигане на 
устойчивост на добрите практики и стартиране на нови. Целта беше да се оцени 
ефективността на практикуваните форми за съвместна работа с 
работодателските организации и да се обсъдят нови възможности за 
партньорство на Университета с бизнес среди и институции за създаване на 
умения и осигуряване на заетост на завършващите. 

По предварително подготвени програми за работни дискусии в 
продължение на един месец във факултетите и филиалите на Русенския 
университет се обсъждаха: 

- актуалност на учебните планове и програми, форми за практическо 
обучение на студентите; 

- съвместни програми за обучение; 
- компетенции и умения на завършващите в отговор на очакванията на 

работодателите; 
- алумни опитът в кариерно развитие на завършващите в отговор на 

очакванията на работодателите; 
- алумни опитът в кариерно развитие в подкрепа на завършващите – 

срещи и дискусии. 
По време на Месецът на работодателите`2010 се реализираха форми на 

съвместна работа с работодателите: 
- срещи с представители на водещи фирми; 
- кръгли маси по предварително договорени теми; 
- работни форуми на учредените през 2009 г. Консултативни 

съвети към Филиал-Разград и Транспортния факултет; 
- учредяване на Настоятелство от бизнесмени към Факултет 

“Бизнес и мениджмънт”; 
- партньорски форум “Заедно към професионално 

направление “Здравни грижи” на Факултет “Обществено 
здраве” за съвместна работа по разкриването и развитието на 
професионалното направление “Здравни грижи”; 

- посещения на студенти по фирми; 
- Заключителен семинар “Партньорството с бизнес средите и 

институциите за умения и заетост”, на който се обсъди 
Проект за “Стратегия на Университета за работа с бизнес 
средите и работодателските институции”. 

В табл. 10 са посочени дейностите на основните звена по време на дните.  
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Таблица 10  
Дейности за проведените дни на работодателите-потребители  

на кадри на Русенския университет 
Дата Дейности 

Месец на работодателите `2010 
Партньорство за умения и заетост 

09.03.2010 Пресконференция за запознаване на медиите с програмата, целите и задачите на 
провежданите Дни на работодателите 

02.03-29.03 Провеждане на срещи с работодатели от факултети/филиали 
(по представена програма от основните звена) 

 
01.03 
17.03 

Аграрно индустриален факултет 
Среща на работодатели от фирма VAREX със студенти 
Среща с работодатели. Участват работодатели, преподаватели и студенти 

 
17.03 

Машинно технологичен факултет 
Среща с работодатели. Участват работодатели, преподаватели и студенти 

 
01.03 
17.03 

Транспортен факултет 
Среща с работодатели. Участват работодатели, преподаватели и студенти 

 
18.03 
25.03 

Факултет Електротехника, електроника и автоматика 
Представяне на дейността на фирма ЕлСИ 
Кръгла маса “Взаимодействие между висшето образование и бизнеса” 

 
26.03. 

Факултет Бизнес и мениджмънт 
Учредяване на Настоятелство от бизнесмени към факултета 

 
19.03. 

Факултет Природни науки и образование 
Среща с: директори на базови училища и детски градини; представители на Инспектората по 
образование 

 
19.03. 

Факултет Обществено здраве 
Партньорски форум с работодатели “Заедно към професионално направление Здравни 
грижи” в Русенския университет 

 
04.03,05.03 

08.03 
22-26.03 

Филиал Силистра 
Провеждане на срещи с работодатели  
Участници: Ръководство на Филиала, ръководители катедри, директори на училища от област 
Силистра 

 
08-12.03 
15-19.03 
 
 

24.03 
 

24.03 

Филиал Разград 
Работна среща на консултативния съвет към  Филиал – Разград 
Организиране на посещения на студентите във фирмите от региона под надслов „Обучението 
в близост до практиката”. Запознаване с производствените мощности и възможности за 
реализация :  
Провеждане на кръгла маса с участието на фирми от региона на тема: „Качество и контрол на 
храните”  
Заключителна пресконференция и закриване дните на работодателите – 24. III. 2010 г. 

30.03.2010 Провеждане на семинар “Партньорството с бизнес средите за умения и заетост”. 
Участници: Академично ръководство; Декански/директорски ръководства; ръководител 
специализиращи катедри. 
Семинарът включва: 
1.Запознаване с резултатите от проведените срещи с работодатели от факултети/филиали; 
2. Преглед на европейската практика за диалога между бизнес средите и висшите училища с 
цел създаване на партньорства способни да посрещната потребности и умения за пазара на 
труда. 
3. Представяне на добри практики за диалог с бизнес средите. 
4. Обсъждане на проект за Стратегия на Русенския университет за работа с бизнес средите. 

  
С помощта на Дирекцията за Връзки с обществеността беше планирана и 

организирана широка комуникационна стратегия за събитията. Участието на 
медиите помогна да бъде запозната широката общественост с работата на 
университета по отношение на практическото обучение на студентите, както и 
да се декларира отговорността и желанието на университета за диалог с 
работодателите. Събитията бяха отразени в редица публикации. Общият брой 
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споменавания на Русенския университет в масмедиите във връзка с 
организираните дни е 33. 

Инициативата “Дни на работодателите-потребители на кадри на 
Русенския университет” завърши със заключителен семинар “Партньорството с 
бизнес средите за умения и заетост”. Всеки от деканите и директорите на 
филиалите представи в резюме резултатите от проведените инициативи по 
време на дните. Бяха обсъдени въпроси свързани с европейската практика за 
диалог между висшите училища и бизнес средите с цел създаване на 
партньорства, способни да отговорят на потребностите и изискваните умения 
от пазара на труда. Ръководители на специализиращи катедри, известни с 
въвеждането на добри практики, представиха своя опит. Обсъди се 
необходимостта от разработване на Стратегия за изграждане на партньорство 
на Русенския университет “Ангел Кънчев” с бизнес средите за високо качество 
на обучение, дискутираха се нейната основна структура и по-важни дейности. 
 

3.5. Школа Млад преподавател 
Една от стратегическите цели в политиката на Русенския университет е 

създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествена 
професионална реализация на всеки млад преподавател чрез устойчиви 
механизми за инвестиране в него като значим капитал за университета и за 
мобилизиране на неговия потенциал. Добър пример в непосредствената работа 
на ръководството в тази посока е проведената в университета през 2010 година 
школа “Млад преподавател”, включваща всички назначени асистенти в периода 
2006-2010 г. – 52 на брой.  

Обученията преминаха съгласно изготвени и одобрени от Ректора на 
Университета график и план при общ хорариум от 45 часа. 

В хода на работата на Школата младите преподаватели: 
� участваха в обучение-тренинг „Комуникативните компетентности 

на преподаватели - асистенти и докторанти във висшите училища”  
 

 
 

  



 44 

� проведоха среща разговор с академичното ръководство на 
университета “Обучението в университетите през 21 век” 
 

 
Участниците в школата отправиха предложение към ректорското 

ръководство за обучение по английски език. След положително становище от 
страна на ръководството се формираха групи и стартира обучение по английски 
език (за начинаещи и за напреднали). 

�  бяха запознати с Вътрешната нормативна уредба на Русенския 
университет „А.Кънчев”; Вътрешната система за управление на качеството на 
обучение и преподавателския състав, Вътрешни одити и анкетни проучвания в 
Русенски университет; Мобилност на преподаватели и студенти.  
 

 
Темите, включени в програмата бяха полезни и високо оценени от 

участниците в школата в проведената анкета за проучване на мнението им. 
Само около 5% (2-3 души) рядко присъстваха и демонстрираха 
незаинтересованост. Активността на останалите 95% е показател за високата 
отговорност на младите преподаватели към техните задължения и каузата на 
университета. За анализа на работата между поколенията преподаватели в 
университета бяха направени анкети с младите преподаватели и със състава на 
Академичния съвет на университета за проучване мнението за учебния процес 
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и неговото осигуряване, както и за нивото на административно обслужване и 
условията за труд и отдих. Резултатите от проучванията показват сравнително 
близки отговори на двете групи, което показва, че в университета има 
хомогенен състав от преподаватели с общи виждания и стремежи.  

 На 23 ноември 2010 г. се проведе заключителна годишна среща на 
участниците в Школата „Млад преподавател”, на която те споделиха 
Иновативни практики и идеи в обучението. Младите асистенти, сред които и с 
докторски степени, бяха подготвили обобщаващи презентации на развития си 
през годината опит в учебния процес  на отделните факултети. На срещата си 
младите преподаватели бяха поканили ректорското и деканските ръководства, 
както и своите колеги. Събитието откри доц. Велизара Пенчева - директор по 
качеството на образованието и акредитацията. Приветствие към участниците 
поднесе ректорът на Русенския университет проф. Христо Белоев. 
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3.6. Други дейности  
Другите дейности извършени в периода са продиктувани от 

необходимостта за разширяване и усъвършенстване на системата по качество 
на образованието и академичния състав в РУ. Основните от които са: 

- поддържане в актуално състояние на  раздел “Система за управление на 
качеството” във външната и вътрешната страница на РУ  

- проведено обучение на вътрешните одитори през месец октомври 2010; 
- докладване в АС на материали свързани със развитие на вътрешно 
университетската система по качество (табл. 11) 

Табл. 11 
Дневен ред на заседания на АС, в които са включени  

въпроси на КОА 
Заседание на 
Академичния 

съвет  

Точка 

19. 01. 2010 2. Акредитационни процедури  
02.02.2010 3. Резултати и анализ на анкети, проведени през зимния 

семестър на учебната 2009 /2010 година 
23.02.2010 6. Акредитационни процедури 
16.03.2010 Доклад – самооценка за ефективността на 

вътрешноуниверситетската система по КОА. 
29.06.2010 3. Акредитационни процедури. 

3. Резултати и анализ на анкети, проведени в университета 
през летния семестър на миналата учебна година. 

21.09.2010 

4. Одити извършени през летния семестър на миналата учебна 
година. 

02.11.2010 4. Доклад за изпълнение на препоръките от програмната 
акредитация на професионално направление 3.8 Икономика 

23.11.2010 9. Акредитационни процедури 
 
- обща координация с НАОА по акредитационните процедури; 
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- обща координация и консултиране на основните звена по въпросите на 
качеството и акредитацията; 

- подготвен бюлетин за проведените акредитации и за състоянието на 
вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на 
обучение и на академичния състав през 2010 г. 
Общо проведени заседания на Университетската комисия по качество на 

образованието и акредитацията (УККОА)  съвместно със Съвета по качество на 
образованието и акредитацията (СКОА) – 1 бр., на Университетската комисия 
по качество на образованието и акредитацията – 5 брой и на Съвета по качество 
на образованието и акредитацията – 1 бр. 

От изложеното по Вътрешната система за оценяване и поддържане на 
качеството на обучение и на академичния състав могат да се направят следните 
изводи: 

1. Русенският университет активно развива Система по качеството. 
Развитата академична култура в Русенския университет признава 
значението на качеството като най-важен елемент от работата в 
университет. 

2. Университетът провежда гъвкава политика за подобряване на 
структурата и възрастовия състав на кадровия научен потенциал, 
както и за повишаване на квалификацията му. Школа “Млад 
преподавател” е пример за приемственост и трансфер на 
педагогически и административен опит и знания. 

3. Вътрешните одити са полезни с предоставената информация на 
академичното ръководство за: вътрешните и външни рискове, с 
които се сблъсква Русенският университет; случаите на нарушение 
на Етичния кодекс на преподавателите и служителите на Русенския 
университет; събития и процеси за вземане на правилни решения; 
повишаване информираността на академичното ръководство по 
различни въпроси. Вътрешните одити създават и спомагат за 
установяване на атмосфера на откритост и по-добри вътрешни 
комуникации в университета.  

4. С външните независими одити на системата по качеството се 
получава обективна независима оценка и сравнимост на резултатите 
от дейността по качеството с тази на други структури, в т.ч. 
университетски.  

5. В резултат от оценъчните дейности се предприемат коригиращи и 
превантивни действия с основна цел – подобряване и 
усъвършенстване на системата за качеството на образованието и 
академичния състав. 

6. Провеждането на анкети и последващото тяхно обсъждане 
позволява да се отчете мнението на студенти, докторанти, 
преподаватели, потребители на кадри и завършили студенти за 
състоянието на системата и да се предприемат коригиращи 
действия. 
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7. В изпълнение на един от основните декларирани приоритети на 
Русенския университет - подготовка на студентите за работа в 
условията на висока конкурентност на трудовия пазар, в 
Университета се следи развитието на трудовия пазар и икономиката 
на страната, перспективите за развитие на съответния сектор и 
нормативната уредба, действаща за работните места на 
завършващите професионалните направления на Русенския 
университет “ Ангел Кънчев”, както и конкретните изисквания на 
фирмите в дадения бранш. 

8. Системата по  качеството присъства в академичното и публичното 
пространство чрез участие в специализирани конференции и 
семинари, публикации, интервюта и други. 
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РЕШЕНИЯ НА АКРЕДИТАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА 

НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И 

АКРЕДИТАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА 

ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИ В 

РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗА 2010 Г. 
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РЕШЕНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПО 

ОБЛАСТИ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ КЪМ 

НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И 

АКРЕДИТАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА 

ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИ В 

РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗА 2009 Г. 
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ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ВЪВ ВРЪЗКА С 

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА 

ОЦЕНЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ КАЧЕСТВОТО 

НА ОБРАЗОВАНИЕ И АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ 

ЗА 2010 Г. 
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С П Р А В К А 
за  процедурите за програмна акредитация на професионалните направления и  

специалностите   
към 31.12.2010 година 

(18  професионални направления в 5 области на висшето образование)   
С получената институционална акредитация  Русенският университет “Ангел Кънчев” има определен капацитет  
от Акредитационния съвет на НАОА (в съответствие с § 4д, т. 2 от ДР на ЗВО)  12000 студенти  (8000 в редовна 
форма на обучение и 4000 в задочна форма на обучение – писмо. изх. № 111/06.02.2006 г. на Председателя на 
НАОА. Издадено е Свидетелство № 4/17.11.2006 г. от Председателя на НАОА за получена институционална 

акредитация с оценка МНОГО ДОБРА. 

Шифър и 
области на 
висшето 

образование 

Шифър и 
наименование 

на профе-
сионалното 
направление 

Шифър и 
наименование на 
специалностите в 

Русенския 
университет 

ОКС 
 

Основно 
звено  

Получена оценка 
и дата на 

акредитиране 

Състояние 
на процеду-

рата 
(Акредити-
рано до) 

Образова-
телен 

капацитет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Предучилищна и 
начална 
училищна 
педагогика 

Б, М ФПНО 

1.2.  
Педагогика Начална 

училищна 
педагогика и 
чужд език 

Б ФПНО 

оценка Добра, 
6 год., писмо 

704/02.06.2007г. 
на НАОА 

Успешна 
акредита-
ция 

Акредити-
рано до 

2013 

400 
студенти 
(редовна и 

задочна форма 
на обучение, от 
които 320 за 

ОКС 
“Бакалавър” и 

80 за ОКС 
“Магистър) 

Педагогика на 
обучението по 
математика и 
информатика 

Б ФПНО 

Педагогика на 
обучението по 
български език и 
история  

Б ФПНО 

оценка Мн. добра, 
6 год., писмо 

570/08.05.2008г. 
на НАОА 

360 
студенти 
(редовна и 

задочна форма 
на обучение за 

ОКС 
“Бакалавър”) 

Педагогика на 
обучението по 
български език и 
чужд език 

Б Филиал – 
Силистра 

1. 
Педагоги-
чески 
науки 
(2 проф. 
направления) 

1.3.  
Педагогика 
на обучение-
то по двойка 
специал-
ности 

Педагогика на 
обучението по 
физика и 
информатика 

Б Филиал - 
Силистра 

оценка Мн. добра, 
6 год., писмо 

570/08.05.2008г. 
на НАОА 

Успешна 
акредита-
ция 

Акредити-
рано до 

2014 
240 

студенти 
(редовна и 

задочна форма 
на обучение за 

ОКС 
“Бакалавър”) 

Б ФБМ 

3.3. 
Политически 
науки 

Европеистика 
М 

ФБМ/ 
БРИЕ 

оценка Мн. добра, 
6 год., писмо 

440/03.04.2009г. 
на НАОА 

Успешна 
акредита-
ция 

Акредити-
рано до 

2015 
Получена 

акредитация от 
ACQUIN – 
Германия 

410 студенти, 
от които 320 за 

ОКС 
„Бакалавър” 
(редовна и 

задочна форма 
на обучение) и  

90 за ОКС 
“Магистър” 
(редовна, 
задочна и 

дистанционна 
форма на 
обучение) 

3.6.  
Право 

Право 
(специалност от 
регулираните 
професии) 

М ЮФ 

оценка Добра, 
6 год., писмо 

936/03.08.2007г. 
на НАОА 

Успешна 
акредита-
ция 

Акредити-
рано до 

2013 

500 
студенти 

(не указана от 
НАОА форма 
на обучение) 

3. 
Социални, 
стопански 
и правни 
науки 
(4  проф. 
направления) 
 

3.7. Стопанско 
управление 

Б, М ФБМ 
оценка Добра, 
6 год., писмо  

Успешна 
акредита-

660 
студенти 
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Администра

ция и 
управление 

Мениджмънт на 
регионалното 
развитие 

М ФБМ 

 
1250/02.12.2008г. 

на НАОА 

ция 
Акредити-
рано до 

2014 

(редовна и 
задочна форма 
на обучение, от 
които 500 за 

ОКС 
“Бакалавър” и 

160 за ОКС 
“Магистър) 

Международни 
икономически 
отношения 

Б ФБМ 

 3.8.  
Икономика 

Маркетинг Б, М ФБМ 

оценка Добра, 
6 год., писмо 

1303/11.12.2007 г. 
на НАОА 

Успешна 
акредита-
ция 

Акредити-
рано до 

2013 

340 
студенти 
(250 – за 
Бакалавър, 
редовно и 

задочно; 90 – за 
Магистър, 
редовно и 
задочно) 

Информатика и 
информационни 
технологии 

Б ФПНО 
4.  
Природни 
науки, 
математи-
ка и 
информа-
тика 
(1  проф. 
направление) 

4.6. 
Информати-
ка и компю-
търни науки Информатика М ФПНО 

оценка Мн. добра, 
6 год., писмо 

1151/10.11.2008 г. 
на НАОА 

Успешна 
акредита-
ция 

Акредити-
рано до 

2014 

610 
студенти 
(редовна и 

задочна форма 
на обучение, от 
които 540 за 

ОКС 
“Бакалавър” и 

70 за ОКС 
“Магистър) 

Земеделска 
техника и 
технологии 

Б, М АИФ 

Хидравлична и 
пневматична 
техника 

Б, М АИФ 

Техническо 
поддържане и 
надеждност 

Б АИФ 

Машиностроител

на техника и 
технологии  

Б МТФ 

Машиностроене и 
уредостроене 

Б МТФ 

Мениджмънт и 
сервиз на 
техниката 

М АИФ 

Диагностика и 
сервиз на 
техниката 

М АИФ 

Ремонт на 
техниката и 
оползотворяване 
на ресурсите 

М  АИФ 

Топло- и 
газоснабдяване  

М АИФ 

Ресурсоспестява-
щи технологии 

М МТФ 

Инструментално 
производство 

М МТФ 

Технологии и 
машини с ЦПУ 

М МТФ 

Машиностроене М МТФ 

Уредостроене М МТФ 

5. 
Техничес-
ки науки 
(9  проф. 
направления) 

5.1.   
Машинно 
инженерство 

Роботика и М МТФ 

оценка Мн. добра, 
6 год., писмо 

715/16.06.2008 г. 
на НАОА 

Успешна 
акредита-
ция 

Акредити-
рано до 

2014 

2700 
студенти 

(Бакалавър – 
1020 редовно, 
700 задочно и 

190 
дистанционно 
обучение; 

Магистър – 290 
редовно, 220 
задочно и 280 
дистанционно 
обучение) 
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роботизирани 
системи 
Управление на 
качеството 

М МТФ 

Електроенерге-
тика и електро-
обзавеждане 

Б, М ФЕЕА  

Електроника Б, М ФЕЕА 
5.2. 
Електротех-
ника, елек-
троника и 
автоматика 

Автоматика, 
информационна и 
управляваща 
техника 

Б, М ФЕЕА 

оценка Мн. добра, 
6 год., писмо 

486/13.04.2009 г. 
на НАОА 

Успешна 
акредита-
ция 

Акредити-
рано до 

2015 

2040 
студенти 

(Бакалавър – 
800 редовно, 
450 задочно и 

450 
дистанционно 
обучение; 

Магистър – 70 
редовно, 135 
задочно и 135 
дистанционно 
обучение) 

Компютърни 
системи и 
технологии 

Б, М ФЕЕА 
5.3. 
Комуника-
ционна и 
компютърна 
техника 

Комуникационна 
техника и 
технологии 

Б, М ФЕЕА 

оценка Мн. добра, 
6 год., писмо 

1387/17.12.2009 г. 
на НАОА 

Успешна 
акредита-
ция 

Акредити-
рано до 

2015 

1500 
студенти 

(Бакалавър – 
1300 редовно, 
задочно и 

дистанционно 
обучение; 

Магистър – 200 
редовно, 
задочно и 

дистанционно 
обучение) 

Транспортна 
техника и 
технологии 

Б, М ТФ 

Технология и 
управление на 
транспорта 

Б, М ТФ 

5.5.  
Транспорт, 
корабопла-
ване и 
авиация Изследване на 

двигатели с 
вътрешно горене 

М ТФ 

оценка  Мн. добра, 
6 год., писмо 

858/14.12.2006 г. 
на НАОА, 

Успешна 
акредита-
ция 

Акредити-
рано до 

2012 

425 редовно 
и  490 
задочно 

(С - 80 ред.; Б – 
300 ред. и 400 
зад.; М – 45 
ред. и 90 зад.) 

5.6. 
Материали и 
материало-
знание 

Технология на 
материалите и 
материалознание 

Б, М МТФ 

оценка Добра, 
6 год., писмо 

892/19.07.2007 г. 
на НАОА 

Успешна 
акредита-
ция 

Акредити-
рано до 

2013 

190 
студенти 

(Бакалавър – 
160 редовно; 
Магистър – 15 
редовно + 15 
задочно). 

5.10.  
Химични 
технологии 

Химични 
технологии 

Б 
Филиал 
Разград 

оценка положит., 
3 год., писмо 

854/06.07.2009 г. 
на НАОА 

Успешна 
акредита-
ция 

Акредити-
рано до 

2012 

120 
студенти 

(За ОКС 
“Бакалавър”) 

5.11. 
Биотехноло-
гии 

Биотехнологии  Б 
Филиал 
Разград 

 
В 

процедура 
 

5.12.  
Хранителни 
технологии 

Технология на 
храните 

Б 
Филиал 
Разград 

оценка Мн.добра., 
6 год., писмо 

2098/17.12.2010 г. 
на НАОА 

Успешна 
акредита-
ция 

Акредити-
рано до 

2010 

180 
студенти 

(За ОКС 
“Бакалавър”, 
редовно  
обучение) 

Индустриално 
инженерство  

Б, М МТФ 

Индустриален 
мениджмънт 

Б, М ФБМ 

5. 
Техничес-
ки науки 
(9  проф. 
направления) 

5.13. 
Общо 
инженерство 

Промишлен 
дизайн 

Б, М АИФ 

 
Оценка Мн.добра, 
6 години, писмо 
№2124/21.12.2010 

г. на НАОА 

Успешна 
акредита-
ция 

Акредити-
рано до 

2016 

Общо за 
професиона

лното 
направление 

2160 
студенти: 
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Информационен 
дизайн 

Б АИФ 

Аграрно 
инженерство 

Б АИФ 

Екология и 
техника за 
опазване на 
околната среда 

Б, М АИФ 

Инженерна 
екология 

М АИФ 

Управление на 
техниката в 
земеделието 

М АИФ 

Управление на 
технологиите в 
растениевъдст-
вото 

М АИФ 

Управление на 
технологиите в 
животновъдст-
вото 

М АИФ 

5. 
Техничес-
ки науки 
(9  проф. 
направления) 

Индустриален 
мениджмънт и 
маркетинг 

М ФБМ 

1760 
студенти 

(За ОКС 
“Бакалавър”, 
редовно  и 
задочно 
обучение) 

400 студенти 
(За ОКС 

“Магистър”, 
редовно  и 
задочно 
обучение) 

 
 

Кинезитерапия Б ФОЗ 

оценка  Мн. добра, 
6 год., писмо 

945/31.07.2009 г. 
на НАОА, 

Успешна 
акредита-
ция 

Акредити-
рано до 

2015 

200 студенти за 
ОКС 

„Бакалавър” 
(редовно и  
задочно 
обучение) 7.4.   

Обществено 
здраве 

Ерготерапия Б ФОЗ 

оценка  Мн. добра, 
6 год., писмо 

945/31.07.2009 г. 
на НАОА, 

Успешна 
акредита-
ция 

Акредити-
рано до 

2015 

200 студенти за 
ОКС 

„Бакалавър” 
(редовно и  
задочно 
обучение) 

Медицинска 
сестра 

Б ФОЗ 

Оценка 
положителна, 2 
години, пидмо № 
2060/22.11.2010 

Успешна 
акредита-
ция 

Акредити-
рано до 

2012 

80 студенти за 
ОКС 

„Бакалавър”  

7. 
Здравеопаз

ване и 
спорт 
(2 проф. 
направления) 

7.5.   
Здравни 
грижи 

Акушерка Б ФОЗ 

Оценка 
положителна, 2 
години, пидмо № 
2058/22.11.2010 

Успешна 
акредита-
ция 

Акредити-
рано до 

2012 

60 студенти за 
ОКС 

„Бакалавър”  

 
               Забележки: 
         1.   Съкратени означения на образователно-квалификационните степени: Б – бакалавър;  М – магистър. 
         2. Съкратени означения  на основните звена: АИФ – Аграрно-индустриален факултет; ФЕЕА – 

Факултет ” Електротехника, електроника и автоматика”; МТФ – Машинно-технологичен 
факултет; ТФ –Транспортен факултет; ФБМ – Факултет “ Бизнес и мениджмънт”; ФПНО – 
Факултет по природни науки и образование; ФОЗ – Факултет „Обществено здраве”; БРИЕ – 
Българо-румънски интеруниверситетски европа център; ЮФ – Юридически факултет. 
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С П Р А В К А  
 за програмната акредитация на обучението по  
научна и образователна степен “Д о к т о р” 

към 31.12.2010 година 
 

С П Р А В К А  
 за програмната акредитация на обучението по образователна и научна степен “Д о к т о р” 

към 31.12.2010 година 
 

Научна специалност  
(специалност на научните работници) 

Състояние на акредитационната процедура  
 
 
 
№ 
по 
ред 

 
 
 

Шифър 

 
 
 

Наименование 

 
 
 
 

Обуча-
ващо 
звено 

Акредитирана 
по стария ред 
(оценка, срок на 
валидност в  

години,  писмо на 
НАОА) 

Акредитирана 
по действащия 

ЗВО и 
актуалните 
критерии на 
НАОА 

(оценка, срок на 
валидност в 

години, писмо на 
НАОА) 

Заявена 
проце-
дура 

(посещение, 
очакване на 
Експертна 
група на 
НАОА) 

 
Друга 

информация 

 
 
 
 
 

Забележк

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 01.01.05 Диференциални 
уравнения 

РУ “А. 
Кънчев” 
–  
ФПНО 

    Открита 
процедура 
от НАОА, 
писмо 383 
от 
06.10.2010 
г. 

2 01.01.12 Информатика РУ “А. 
Кънчев” 
–  
ФПНО 

    Открита 
процедура 
от НАОА, 
писмо 383 
от 
06.10.2010 
г. 

3 01.01.13 Математическо 
моделиране и 
приложение на 
математиката 

РУ “А. 
Кънчев” 
–  
ФПНО 

    Открита 
процедура 
от НАОА, 
писмо 383 
от 
06.10.2010 
г. 

4 02.21.08 Автоматизация на 
производството (в 
машиностроенето)  

РУ “А. 
Кънчев” 
–  
МТФ 

Мн. добра,  
5 год., писмо 
509/21.12.2004 
г. на НАОА 

  Акредитирана 
до 12.2009 
По стария ред 

 

5 02.01.10 Технология на 
машиностроенето  

РУ “А. 
Кънчев” 
–  
МТФ 

Мн. добра, 
5 год., писмо 
499/16.12.2004 
г. на НАОА 

  Акредитирана 
до 12.2009 
По стария ред 

Открита 
процедура 
от НАОА, 
писмо 145 
от 3.02.2010 

6 02.01.13 Рязане на 
материалите и 
режещи 
инструменти 

РУ “А. 
Кънчев” 
–  
МТФ 

Мн. добра, 
5 год., писмо 
499/16.12.2004 
г. на НАОА 

  Акредитирана 
до 12.2009 
По стария ред 

Открита 
процедура 
от НАОА, 
писмо 145 
от 3.02.2010 

7 02.01.15 Металорежещи 
машини и системи 

РУ “А. 
Кънчев” 
–  
МТФ 

Мн. добра, 
5 год., писмо 
499/16.12.2004 
г. на НАОА 

  Акредитирана 
до 12.2009 
По стария ред 

 

8 02.09.01 Металознание и 
термична обработка 
на металите 

РУ “А. 
Кънчев” 
–  
МТФ 

Мн. добра, 
5 год., писмо 
499/16.12.2004 
г. на НАОА 

  Акредитирана 
до 12.2016 
По стария ред 

 

9 02.01.02 Материалознание и 
технология на 
машиностроителните 
материали 

РУ “А. 
Кънчев” 
–  
МТФ 

Мн. добра, 
5 год., писмо 
446/09.12.2004 
г. на НАОА 

  Акредитирана 
до 12.2009 
По стария ред 

Открита 
процедура 
от НАОА, 
писмо 145 
от 3.02.2010 



 90 

10 02.01.17 Технологии, машини 
и системи за 
обработка чрез 
пластично 
деформиране 

РУ “А. 
Кънчев” 
–  
МТФ 

Мн. добра, 
5 год., писмо 
446/09.12.2004 
г. на НАОА 

  Акредитирана 
до 12.2009 
По стария ред 

Открита 
процедура 
от НАОА, 
писмо 145 
от 3.02.2010 

11 02.01.18 Технологии, машини 
и системи за 
леярското 
производство 

РУ “А. 
Кънчев” 
–  
МТФ 

Мн. добра, 
5 год., писмо 
446/09.12.2004 
г. на НАОА 

  Акредитирана 
до 12.2009 
По стария ред 

 

12 02.01.19 Технологии, машини 
и системи за 
заваръчното 
производство 

РУ “А. 
Кънчев” 
–  
МТФ 

Мн. добра, 
5 год., писмо 
446/09.12.2004 
г. на НАОА 

  Акредитирана 
до 12.2009 
По стария ред 

 

13 01.02.02 Приложна механика РУ “А. 
Кънчев” 
–  
МТФ 

Мн. добра, 
5 год., писмо 
451/13.07.2004 
г. на НАОА 

  Акредитирана 
до 07.2009 
По стария ред 

Открита 
процедура 
от НАОА, 
писмо 145 
от 3.02.2010 

14 01.02.03 Строителна 
механика и 
съпротивление на 
материалите 

РУ “А. 
Кънчев” 
–  
МТФ 

Мн. добра, 
5 год., писмо 
451/13.07.2004 
г. на НАОА 

  Акредитирана 
до 07.2009 
По стария ред 

 

15 01.02.04 Механика на 
твърдото 
деформируемо тяло 

РУ “А. 
Кънчев” 
–  
МТФ 

Мн. добра, 
5 год., писмо 
451/13.07.2004 
г. на НАОА 

  Акредитирана 
до 07.2009 
По стария ред 

Открита 
процедура 
от НАОА, 
писмо 145 
от 3.02.2010 

16 02.01.42 Двигатели с 
вътрешно горене 

РУ “А. 
Кънчев” 
–  
ТФ 
 

 Мн. добра, 6 
години, писмо 
659/19.09.2006 
 

 Акредитирана 
до 09.2012 

 

17 02.01.49 Автомобили, 
трактори и кари 

РУ “А. 
Кънчев” 
–  
ТФ 
 

 Мн. добра, 6 
години, писмо 
659/19.09.2006 
 

 Акредитирана 
до 09.2012 

 

18 02.01.03 Машинознание и 
машинни елементи 

РУ “А. 
Кънчев” 
–  
ТФ 
 

 Мн. добра, 6 
години, писмо 
659/19.09.2006 
 

 Акредитирана 
до 09.2012 

 

19 02.14.07 Управление и 
организация на 
автомобилния 
транспорт 

РУ “А. 
Кънчев” 
–  
ТФ 

 Мн. добра, 6 
години, писмо 
659/19.09.2006 
 

 Акредитирана 
до 09.2012 

 

20 02.18.01 Механизация и 
електрификация на 
растениевъдството 

РУ “А. 
Кънчев” ,  
АИФ -  
катедри  
“ЗТ” и 
“Ремонт 
”.  

 Мн. добра, 6 
години, писмо 
453/27.03.2008 
 

 Акредитирана 
до 03.2014 

 

21 02.18.02 Механизация и 
електрификация на 
животновъдството 

“  РУ “А. 
Кънчев” ,  
АИФ  

 Мн. добра, 6 
години, писмо 
453/27.03.2008 
 

 Акредитирана 
до 03.2014 

 

22 02.01.39 Селскостопански и 
хидромелиоративни 
машини 

РУ “А. 
Кънчев” 
–  
АИФ, 
кат. “ЗТ” 

 Мн. добра, 6 
години, писмо 
606/12.05.2008 
 

 Акредитирана 
до 05.2014 

 

23 02.01.44 Хидравлични и 
пневматични 
машини и 
съоръжения 

РУ “А. 
Кънчев” 
–  
АИФ, 
кат. 
“ТХП” 

 Мн. добра, 6 
години, писмо 
606/12.05.2008 
 

 Акредитирана 
до 05.2014 

 

24 02.06.13 Промишлена 
топлотехника 

РУ “А. 
Кънчев” 
–  
АИФ, 
кат. 
“ТХП” 

 Мн. добра, 6 
години, писмо 
606/12.05.2008 
 

 Акредитирана 
до 05.2014 
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25 02.01.04 Теория на 
механизмите, 
машините и 
автоматичните 
линии 

РУ “А. 
Кънчев” 
–  
АИФ, 
кат. 
“ТММ и 
ПТТТ” 

 Мн. добра, 6 
години, писмо 
606/12.05.2008 
 

 Акредитирана 
до 05.2014 

 

26 02.01.48 Подемно-
транспортни машини 

РУ “А. 
Кънчев” 
–  
АИФ, 
кат. 
“ТММ и 
ПТТТ” 

 Мн. добра, 6 
години, писмо 
606/12.05.2008 
 

 Акредитирана 
до 05.2014 

 

27 02.19.06 Ергономия и 
промишлен дизайн 

РУ “А. 
Кънчев” 
–  
АИФ 

   Акредитирана 
до 12.2016 

 

28 02.05.12 Метрология и 
метрологично 
осигуряване 

РУ “А. 
Кънчев” 
–  
МТФ, 
кат. 
“ТМММ” 

 Мн. добра, 6 
години, писмо 
606/12.05.2008 
 

 Акредитирана 
до 05.2014 

 

29 05.05.01 Теория на държавата 
и правото. 
Политически и 
правни учения 

РУ “А. 
Кънчев” 
–  
ЮФ 

 Мн. добра, 6 
години, писмо 
932/3.02.2007 
 

 Акредитирана 
до 08.2013 

 

30 02.04.15 Електроснабдяване и 
електрообзавеждане  

РУ “А. 
Кънчев” 
–  
ФЕЕА 

 Мн. добра, 6 
години, писмо 
361/26.03.2009 

 Акредитирана 
до 03.2015 

 

31 02.21.08 Автоматизация на 
производството 

РУ “А. 
Кънчев” 
–  
ФЕЕА 

 Мн. добра, 6 
години, писмо 
361/26.03.2009 

 Акредитирана 
до 03.2015 

 

32 02.20.08 Електронизация /по 
отрасли и научни 
специалности/ 

РУ “А. 
Кънчев” 
–  
ФЕЕА 

 Мн. добра, 6 
години, писмо 
361/26.03.2009 

 Акредитирана 
до 03.2015 

 

33 02.07.01 Теоретични основи 
на 
комуникационната 
техника 

РУ “А. 
Кънчев” 
–  
ФЕЕА 

    Открита 
процедура 
от НАОА, 
писмо 267 
от 
10.03.2010 
г. 

34 02.07.20 Комуникационни 
мрежи и системи 

РУ “А. 
Кънчев” 
–  
ФЕЕА 

 Мн. Добра, 6 
години, писмо 
1291/23.11.2009 

 Акредитирана 
до 11.2015 

 

35 02.21.06 Автоматизация на 
инженерния труд и 
системи за 
автоматизирано 
проектиране (по 
отрасли) 

РУ “А. 
Кънчев” 
–  
ФЕЕА 

 Мн. Добра, 6 
години, писмо 
1291/23.11.2009 

 Акредитирана 
до 11.2015 

 

36 02.21.07 Автоматизирани 
системи за обработка 
на информация 

РУ “А. 
Кънчев” 
–  
ФЕЕА 

 Мн. Добра, 6 
години, писмо 
1291/23.11.2009 

 Акредитирана 
до 11.2015 

 

37 02.21.09 Автоматизация на 
обекти от 
нематериалната 
сфера (по отрасли) 

РУ “А. 
Кънчев” 
–  
ФЕЕА 

 Мн. Добра, 6 
години, писмо 
1291/23.11.2009 

 Акредитирана 
до 11.2015 

 

38 05.05.08 Гражданско и 
семейно право 

РУ “А. 
Кънчев” 
–  
ЮФ 

 Мн. Добра, 6 
години, писмо 
1232/28.10.2009 

 Акредитирана 
до 10.2015 

 

39 05.07.01 Теория на 
възпитанието и 
дидактиката 

РУ “А. 
Кънчев” 
–  
ФПНО 

 Мн. Добра, 6 
години, писмо 
1370/16.12.2009 

 Акредитирана 
до 11.2015 

 

40 05.07.03 Методика на 
обучението /по 
отрасли и видове 

РУ “А. 
Кънчев” 
–  
ФПНО 

 Мн. Добра, 6 
години, писмо 
1370/16.12.2009 

 Акредитирана 
до 11.2015 

 



 92 

науки/: математика; 
информатика и 
информационни 
технологии; физика. 

41 05.07.05 Теория и методика 
на физическото 
възпитание и 
спортната 
тренировка /вкл. 
лечебна физкултура/  

РУ “А. 
Кънчев” 
–  
ФПНО 

 Мн. Добра, 6 
години, писмо 
1370/16.12.2009 

 Акредитирана 
до 11.2015 

 

42 05.03.06 История на България РУ “А. 
Кънчев” 
–  
ФПНО 

 Мн. добра, 6 
години, писмо 
2156/27.12.2010 

 Акредитирана 
до 12.2016 

 

43 05.02.18 Икономика и 
управление 
(индустрия, 
селскостопанство) 

РУ “А. 
Кънчев” 
–  
ФБМ 

 Мн. добра, 6 
години, писмо 
729/17.06.2009 

 Акредитирана 
до 05.2015 

 

44 05.02.01 Политическа 
икономия 

РУ “А. 
Кънчев” 
–  
ФБМ 

 Мн. добра, 6 
години, писмо 
729/17.06.2009 

 Акредитирана 
до 05.2015 

 

45 05.02.21 Организация и 
управление на 
производството 
(индустрия, услуги) 

РУ “А. 
Кънчев” 
–  
ФБМ 

 Мн. добра, 6 
години, писмо 
729/17.06.2009 

 Акредитирана 
до 05.2015 

 

46 05.02.24 Организация и 
управление извън 
сферата на 
материалното 
производство 
(външна политика и 
международна 
сигурност) 

РУ “А. 
Кънчев” 
–  
ФБМ 

    Заявление 
за 
откриване 
на 
процедура 
от НАОА, 
писмо 
05000-
137/13.12.20
10 

47 05.04.11 Общо и сравнително 
езикознание 

РУ “А. 
Кънчев” 
–  
ФБМ, 
ФПНО 

    Заявление 
за 
откриване 
на 
процедура 
от НАОА, 
писмо 
05000-
138/13.12.20
10 

 


