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 3 

 ВЪВЕДЕНИЕ 

 
Основна цел на академичното ръководство на Русенския университет е 

непрекъснато подобряване на качеството, модернизиране и адаптиране на системата 
по качеството на обучението и академичния състав в съответствие със Стандарти и 
насоки за осигуряване на качеството в Европейското пространство за висше 
образование (ESG), приети през 2005 г. и последната им редакция през май 2015 г. 

През 2021 г.  в Русенския университет се изпълняваха задачи за постигане на 
целта, заложена в Мандатната програма на академичното ръководство за периода 
2020-2023 г.: Поддържане и развитие на Вътрешната система за оценяване и 
поддържане на качеството на обучението и на академичния състав в 
съответствие с изискванията на пазара на труда и постигане на високи 
рейтингови позиции.  

В Русенския университет се подготви и депозира в Националната агенция за 
оценяване и акредитация документация в съответствие с установените законови 
срокове и гарантиране качеството на акредитационните процедури във връзка с: 

- програмни акредитации на 10 докторски програми; 
- следакредитационно наблюдение и контрол на 2 професионални 

направления; 
- проверка на 7 Уведомителни доклада за разкриване/преименуване на 

специалности в рамките на акредитирано професионално направление. 
Проведоха се процедури за неприсъствена проверка /без посещение на място/ 

по процедури за програмни акредитации на 2 професионални направления и на 3 
докторски програми.  

 
1. АКРЕДИТАЦИЯ И КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО 

 1.1. Акредитационни процедури 

1.1.1 Структурни промени  

➢ Академичният съвет взе следните решения за преобразуване на катедри 
(табл. 1.1.): 

Табл. 1.1.  
№ Заседание 

на АС 
Решения на Академичния съвет 

1 16.02.2021  

➢ Академичният съвет преобразува досегашната катедра 
Обществено здраве и социални дейности, която е звено във 
факултет Обществено здраве и здравни грижи, в катедра с 
наименование Обществено здраве, като преподавателите, 
провеждащи обучение  по дисциплини от професионално 
направление 3.4 Социални дейности преминават във факултет Бизнес 
и мениджмънт; 

➢  Академичният съвет възлага на факултет Бизнес и 
мениджмънт да отговаря за обучението в професионална 
направление 3.4. Социални дейности; 

➢  Академичният съвет преобразува досегашните катедри 
Мениджмънт и бизнес развитие, Икономика и Европеистика, 
международни отношения и сигурност, които са звена във факултет 
Бизнес и мениджмънт, в катедри с наименования "Икономика"; "Бизнес 
развитие и иновации"; "Мениджмънт и социални дейности", които 
остават звена в същия факултет, а разпределението на 
преподавателите в тях става съгласно решение на Факултетния съвет 
от 12.02.2021 год., като преименуваните катедри осъществяват учебна 
и научноизследователска дейност с новия си академичен състав. 
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1.1.2 Заявени програмни акредитации на професионални направления и 
докторски програми 

През 2021 година с уведомително писмо № 05000-1 от 14.01.2021 г. /вх. номер 
в НАОА: № 26 от 14.01.2021 г./ академичното ръководство на Русенския университет 
информира Националната агенция за оценяване и акредитация, че 3 професионални 
направления ще се възползват от възможността да запазят акредитационните оценки 
до подаването на документация за програмна акредитация в съответствие с 
утвърдения График на НАОА за едновременна акредитация на професионалните 
направления и специалности от регулираните професии по висши училища и по 
години. Професионалните направления са, както следва: 

➢  3.4 Социални дейности - оценка 9,28; 
➢  4.5. Математика - оценка 9,37; 
➢  5.3 Комуникационна и компютърна техника - оценка 9,36. 

През 2021 г. са заявени процедури за програмни акредитации на 10 докторски 
програми (Табл.1.2.)  

Таблица 1.2.  
Заявени през 2021 г. процедури за програмни акредитации на професионални 

направления и на специалности от регулираните професиии 
 
 

 
Докладите-самооценка са разработени в съответствие с приетата с решение на 

Акредитационния съвет на НАОА от 20.10.2016 г., критериална система за оценяване, 

Област на висше образование Професионално 
направление 

Докторска програма 

1 2 3 

1. Педагогически науки ПН 1.2. Педагогика; 

 

 

ПН 1.3. Педагогика на 

обучението по… 

➢ Теория на възпитанието и 

дидактика; 

 

➢ Методика на обучението 

по информатика и 

информационни технологии. 

2. Хуманитарни науки ПН 2.1. Филология ➢ Общо и сравнително 

езикознание; 

➢ Български език. 

4. Природни науки, математика 
и информатика 

ПН 4.5 Математика 

 

 

 

 

 

ПН 4.6 Информатика и 

компютърни науки 

➢ Диференциални 

уравнения;  

➢ Математическо 

моделиране и приложение 

на математиката. 

 

➢ Информатика. 

 

5. Технически науки ПН 5.3 Комуникационна 

и компютърна техника 

➢ Комуникационни мрежи и 

системи; 

➢ Автоматизирани системи 

за обработка на информация 

и управление  (по отрасли); 

➢ Автоматизация на 

области от нематериалната 

сфера. 
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акредитация и на акредитационните процедури в съответствие със Стандартите и 
насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше 
образование. 

1.1.3 Неприсъствени проверки на Експертни групи на НАОА 

През 2021 г. пет Експертни групи на НАОА осъществиха неприсъствена 
проверка, без посещение на място по процедури за програмни акредитации на 2 
професионални направления и на 3 докторски програми. (Табл. 1.3). 

Таблица 1.3 
Неприсъствена проверка, без посещение на място през 2021 г. 

 
Факултет 

Оценка 
Професионално направление/ Докторска 

програма 

1 2 3 

Аграрно-индустриален 
факултет 

Процедура в ход ✓ ПН 6.1. Растениевъдство 

Бизнес и мениджмънт 9.04 
9.19 

 
 

9.06 

✓ ПН 3.3. Политически науки; 
✓ Докторска програма Организация и 
управление на производството (индустрия) 
от ПН 3.7. Администрация и управление; 
✓ Докторска програма Политическа 
икономия от ПН 3.8 Икономика. 

Юридически факултет 8.33 
 

✓ Докторска програма Организация и 
управление на сигурността и опазването 
на обществения ред от ПН 9.1. 
Национална сигурност. 

 
1.1.4 Получени акредитации: 

През 2021 година са получени акредитации за 3 професионални направления и 
8 докторски програми: 

▪ ПН 1.3. Педагогика на обучението по … с оценка 9.28; 
▪ ПН 3.3. Политически науки с оценка 9.04; 
▪ ПН 4.6.  Информатика и компютърни науки с оценка 9.34; 
▪  Докторски програми: 

✓ Организация и управление на производството (индустрия) от ПН 3.7. 
Администрация и управление  с оценка 9.19; 

✓ Икономика и управление (индустрия) от ПН 3.8 Икономика с оценка 
9.06; 

✓ Хидравлични машини, системи и хидромеханика от ПН 5.1. Машинно 
инженерство с оценка 9.38; 

✓ Промишлена топлотехника от ПН 5.1. Машинно инженерство с оценка 
9.38; 

✓ Теория на механизмите, машините и автоматичните линии от ПН 5.1. 
Машинно инженерство с оценка 9.36;  

✓ Подемно-транспортни машини от ПН 5.1. Машинно инженерство с 
оценка 9.29;  

✓ Системи и устройства за опазване на околната среда от ПН 5.1. 
Машинно инженерство с оценка 9.29; 

✓ Метрология и метрологично осигуряване от ПН 5.13 Общо 
инженерство т ПН 5.13  с оценка 9.31. 
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1.1.5  Уведомителни доклади за разкриване/преименуване на 
специалности в рамките на акредитирано професионално направление 

През 2021 година са подадени в Националната агенция за оценяване и 
аккредитация 7 Уведомителни доклада: 

➢ Уведомителен доклад за разкриване на ОКС “магистър“ по специалност 
Защита на информационните потоци и мрежи в рамките на акредитирано 
професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (вх. № в 
НАОА 240/25.03.2021 г.) - утвърдена нова магистърска програма с решение на 
Акредитационния съвет на НАОА от 05.08.2021 г. (Протокол 21); 

➢ Уведомителен доклад за разкриване на ОКС „бакалавър“ по специалност 
Земеделска и автотранспортна техника в рамките на акредитирано 
професионално направление 5.1. Машинно инженерство (вх. № в НАОА 
598/05.07.2021 г.) - утвърдена нова специалност с решение на Акредитационния 
съвет на НАОА от 05.08.2021 г. (Протокол 21); 

➢ Уведомителен доклад за преименуване на специалност Промишлен 
дизайн за ОКС “бакалавър” в специалност Дизайн за ОКС “бакалавър” в рамките на 
акредитирано професионално направление 5.13. Общо инженерство (вх. № в НАОА 
475/08.06.2021 г.) - утвърдена преименувана специалност с решение на 
Акредитационния съвет на НАОА от 05.08.2021 г. (Протокол 21); 

➢ Уведомителен доклад за разкриване на ОКС “магистър“ по специалност 
Социално предприемачество в рамките на акредитирано професионално 
направление 3.4.Социални дейности  - утвърдена нова образователна програма за 
ОКС „магистър“ с решение на Акредитационния съвет на НАОА от 11.11.2021 г.; 

➢ Уведомителен доклад за разкриване на ОКС “магистър“ по специалност 
Здравен мениджмънт в рамките на акредитирано професионално направление 
3.7.Администрация и управление - утвърдена нова магистърска програма с 
решение на Акредитационния съвет на НАОА от 05.08.2021 г. (Протокол 21); 

➢ Уведомителен доклад за разкриване на ОКС “магистър“ по специалност 
Ерготерапия в приобщаващото образование в рамките на акредитирано 
професионално направление 7.4. Обществено здраве – процедура в ход;              

➢ Уведомителен доклад за разкриване на ОКС “магистър“ по специалност 
Ранна интервенция за деца с увреждания в рамките на акредитирано професионално 
направление 7.4. Обществено здраве - процедура в ход. 

 
1.1.6 Общи данни за състоянието на програмните акредитации 

 Обобщено данните за състоянието на програмните акредитации в Русенския 
университет към 31.12.2021 г. са посочени в табл. 1.4. 

Таблица 1.4. 

Състояние на процедурата 
Брой професионални 

направления/ 
докторски програми 

Професионални направления 

Общо професионални направления за Русенския университет  
ПН и СРП в процедура 

23 
  4 

Докторски програми 

Общо докторски програми за Русенския университет 
Докторски програми в процедура за нова акредитация 

46 
13 
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Фиг. 1.1. Динамика на акредитираните професионални направления и 
докторски програми след последната институционална акредитация 

 
Акредитационните оценки по професионални направления към 31.12.2021 г. са 

показани на фиг. 1.2. 

 
Фиг. 1.2. Акредитационни оценки към 31.12.2021 г. на  

професионалните направления/специалности от  
регулираните професии  

 
 

 
1.1.7 Процедури за следакредитационно наблюдение и контрол 

През 2021 г. е приключила процедура за САНК на 2 професионални 
направления: ПН 5.7. Архитектура, строителство и геодезия; ПН 9.1 Национална 
сигурност.  
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Според графика на НАОА за 2022 г. в Русенския университет на 
следакредитационно наблюдение и контрол подлежат 4 професионални направления 
и 2 специалности от регулираните професии: ПН 3.6. Право; ПН 5.6. Материали и 
материалознание; специалност от регулираните професии Медицинска сестра; 
специалност от регулираните професии Акушерка; ПН 5.10. Химични технологии; 
ПН 1.2. Педагогика. Предстои и процедура за САНК върху прилагането на 
Вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучение и на 
академичния състав на висшите училища.   . 

 
1.2. Вътрешна Система за оценяване и поддържане на качеството на 

обучение и на академичния състав 
 
1.2.1. Институциализиране на системата  
Трите йерархични нива (университет-факултет/филиал-катедра) на 

Вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на 
академичния състав изпълняваха стриктно своите дейности през 2021 година и 
допринесоха значително за ефективното функциониране и развитие на системата.  

С решение на Академичния съвет от 28.01.2020 г. е утвърдена структура на 
Университетска комисия по качество на образованието: Председател: Зам.-ректорът 
по развитие, координация и продължаващо обучение; Заместник-председател: 
Директорът на Дирекция Качество на образованието и акредитацията; Членове: 
Председателят на Общото събрание; Заместник-ректорът по учебната работа; 
Заместник-ректорът по научноизследователската дейност; Заместник-ректорът по 
интернационализация и комуникационна политика; Главният секретар;  Помощник-
ректорът; Директорът на Учебен сектор; Директорът на Дирекция за чуждестранни 
студенти; Директорът на Център за информационно и компютърно обслужване; 
Ръководителят на Центъра за продължаващо обучение; Ръководителят на Центъра за 
кариерно развитие; Ръководителят на Центъра за Анализ, координация и прогнози за 
развитие на професионалните направления;  Отговорниците по качество на 
образованието на основните звена и филиали; Представители на студентите и 
докторантите (един студент и един докторант) и един представител на бизнеса. 

Персоналният състав на Университетската комисия по качество на 
образованието е определен със заповед на Ректора на Русенския университет 
№464/02.03.2020 г. и актуализиран със заповеди № 1472/17.09.2020;  
№1962/03.11.2020 г.; 652/01.06.2021 г. Персоналният състав на Съвета по качество на 
образованието е определен със заповед на Ректора на Русенския университет № 
465/02.03.2020 г. и актуализиран със заповед № 1963/03.11.2020 г. и 
№653/01.06.2021г. 

На основание чл. 36а (1 и 2) от Правилника за дейността на Русенския 
университет във връзка с поддържането на Вътрешната система за оценяване и 
поддържане на качеството на обучение и на академичния състав и в съответствие с 
решения на Факултетните съвети през 2021 г.  са издадени общо 3 заповеди за 
актуализиране на съставите на Комисиите по качество на образованието на: Факултет 
Бизнес и мениджмънт (заповед №  1989/18.11.2021 г.), Факултет Обществено здраве 
и здравни грижи (заповед №  2099/13.12.2021 г.), Филиал Силистра (заповед №  
710/09.06.2021 г.).  

 
1.2.1 Дейности на Съвета по качество на образованието 
През 2021 г. са подготвени, утвърдени и се изпълняваха два Плана за работа 

на Съвета по качество на образованието – за летния семестър на уч.2020/2021 г. и за 
зимния семестър на уч. 2021/2022 г. 
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Общо 7 са проведените заседания на Университетската комисия по качество на 
образованието и 2 на Съвета по качество на образованието. 

 
1.2.2 Вътрешни одити. 

Един от механизмите за системно изследване и усъвършенстване на 
вътрешноуниверситетската система за оценяване и поддържане качеството на 
обучение и на академичния състав са вътрешните одити.  

В съответствие с Процедура ОДИТИ, одитните екипи (водещи одитори и 
одитори) се предлагат от Директора по качество на образованието и акредитацията и 
се приемат с решение на Съвета по качество на образованието. В състава им се 
включват: одитори, преминали обучение за вътрешни одитори (независими от 
персонала, който носи непосредствена отговорност за проверяваните дейности и 
нямащи пряка отговорност за основните звена/филиалите, които ще проверяват), 
студенти и представители на бизнес-средата. 

В съответствие с процедура „Одити“ в началото на 2021 г. е подготвен План за 
провеждане на вътрешни одити на системата по качество, който е обсъден на 
заседание на Съвета по качество на образованието и утвърден от Ректора. 

 
През 2021 г. бяха проведени три вътрешни одита, от които един - тематичен. 

(Табл. 1.7). 
Таблица 1.7  

Проведени вътрешни одити през 2021 г. 

№ Период на провеждане 
Брой доклади за 

проведени 
вътрешни одити 

1 14-25 юни 2021 г.   
35-ти вътрешен одит 11 
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2. 05-07 юли 2021 г. 
тематичен одит за дигитализацията на 

учебното съдържание  
1 

3. 05-23 ноември 2021 г. 
36-ти вътрешен одит  

11 
 

 
По време на 35-тия и 36-тия вътрешен одит на Вътрешноуниверситетската 

система за оценяване и поддържане качеството на обучение и на академичния състав 
са одитирани 8-те факултета, филиалите в град Силистра, Разград и Видин и 20 
катедри. За одита е изпратено инструктивно писмо от Заместник-ректора по развитие, 
координация и продължаващо обучение до ръководителите на факултетите и 
филиалите, съдържащо информация за одитираните процеси на 
Вътрешноуниверситетската система за оценяване и поддържане качеството на 
обучение и на академичния състав. В съставите на одитните екипи са включени 3-ма 
представители на бизнес-средата. Във връзка с издадени заповеди на Ректора на 
Русенския университета за онлайн обучение, свързано с изпълнение на Закона за 
мерките и действията по време на извънредна епидемична обстановка за 
ограничаване разпространението на заразата с COVID-19 и с усложнената 
епидемична обстановка в Русенска област, в одиторските екипи през 2021 г. не са 
включвани студенти и докторанти. 

Съставени са общо 22 доклада за проведен вътрешен одит на 
Вътрешноуниверситетската система за оценяване и поддържане качеството на 
обучение и на академичния състав. Всички констатации от одитите са за 
съответствие с изискванията. 

Резултатите от тематичния одит за дигитализацията на учебното съдържание 
показват относителен дял на дигитализираното учебно съдържание в Русенския 
университет - 72 %. 

Обобщената информация с резултатите от одитите е публикувана в Локалната 
страница на университета в рубрика Качество на образованието.  

Преглед на резултатите от проведени одити 
На заседания на Академичния съвет от 25.05.2021 г. и от 21.12.2021 г. е 

възложено на ръководствата на основните звена и филиалите да се запознаят с 
информацията и резултатите от проведените вътрешни одити на Системата за 
оценяване и поддържане качеството на обучение и академичния състав и където е 
необходимо да предприемат мерки за подобряване качеството на обучение и да 
документират резултатите от контрола на изпълнение на приетите решения. 

 
1.2.3 Външни одити 

➢ 5 процедури на НАОА за програмна акредитация на:  
▪ ПН 6.1.Растениевъдство 
▪ ПН 3.3. Политически науки; 
▪ Докторска програма Организация и управление на производството 

(индустрия) от ПН 3.7. Администрация и управление; 
▪ Докторска програма Политическа икономия от ПН 3.8 Икономика. 
▪ Докторска програма Организация и управление на сигурността и 

опазването на обществения ред от ПН 9.1. Национална 
сигурност. 

➢ 5 процедури на НАОА за проверка на Уведомителни доклади за 
разкриване/преименуване на специалности в рамките на акредитирани 
професионални направления:   

▪ Защита на информационните потоци от ПН 5.3. Комуникационна и 
компютърна техника;  

▪ Земеделска и автотранспортна техника от ПН 5.1. Машинно 
инженерство;  
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▪ Дизайн от ПН 5.13. Общо инженерство;  
▪ Социално предприемачество от ПН 3.4. Социални дейности; 
▪ Здравен мениджмънт от ПН 3.. Администрация и управление. 

 
 

1.2.4 Анкетни проучвания  

През 2021 г. във връзка с поддържане и развитие на Вътрешната система за 
оценяване и поддържане качеството на обучение и на академичния състав беше 
проведено онлайн анкетно проучване сред студентите от 8-те факултета на Русенския 
университет и 3-те филиала в гр.Силистра, гр.Разград и гр.Видин в периода 18-
31.05.2021 г. Попълнени са общо 2136 анкетни листа. Броят им по основни звена и 
факултети е показан на фиг. 1.3 

 

 

Фиг.1.3 Общ брой попълнени анкетни листи по основни звена и филиали 

 
Анкетното проучване е проведено по 3 въпросни листа: 

➢ 01-01 Проучване на студентското мнение за специалност (програма) 
- 857 анкетни листа (фиг.1.4); 
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Фиг.1.4. Брой студенти по основни звена и филиали, 
анкетирани по въпросен лист 01-01 

 

В проучването са участвали студенти от общо 49 специалности (фиг.1.5).  

 
 

Фиг.1.5. Брой оценени специалности по основни звена и филиали 
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➢ 01-03 Проучване на студентското мнение за дисциплина и 
преподавател - попълнение са общо 668 анкетни листа (фиг. 4) и са оценени 36 
учебни дисциплини (фиг. 1.6); 

 

Фиг.1.6.. Брой студенти по основни звена и филиали,  

анкетирани по въпросен лист 01-03 

 

Фиг.1.6. Брой анкети за дисциплина и преподавател по основни звена и 

филиали 
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➢ 01-09 Проучване на студентското мнение за удовлетвореността от 
формите на извънаудиторната заетост и нейното качество (нова анкетна форма, 
разработена през м.април 2021 г. в изпълнение на Оперативния план за дейността 
на Академичното ръководство на Русенски университет „Ангел Кънчев“ за 2021 г.) 
- 611 анкетни листа (фиг. 1.7.). 

 

Фиг.1.7.  Брой анкети за въпросен лист 01-09 по основни звена и филиали 
 

На заседание от 14.12.2021 г. на Университетската комисия по качество на 
образованието се анализираха резултатите от анкетното проучване сред студентите 
на Русенския университет. Резултатите показват, че анкетираните студенти от 
Русенския университет са удовлетворени като цяло от: обучението; актуалността на 
изучаваните учебни дисциплини; отношението на академичната общност; формите и 
качеството на извънаудиторната заетост. 

На заседание от 21.12.2021 г. Академичният съвет възложи на ръководствата 
на основните звена и филиалите да анализират резултатите от анкетните проучвания, 
проведени през летния семестър на учебната 2020/2021 г., където е необходимо да 
предприемат мерки за подобряване качеството на обучение и обслужване на 
студентите и да документират резултатите от контрола на изпълнение на приетите 
решения. 

Важен показател за оценка качеството на обучение и на преподавателския 
състав в Русенския университет е кариерното развитие на студентите по време на 
тяхното следване и след тяхното дипломиране. Русенският университет 
непрекъснато проучва очакванията на работодателите по отношение на подготовката 
на завършващите випускници и развива активен диалог с външната за Университета 
среда, с цел създаване на партньорства, способни да посрещнат потребностите на 
пазара на труда и постигане на съответствие между търсенето и предлагането. 

 Анкетните проучвания, проведени през 2021 г., с ресурсите на Центъра за 
кариерно развитие, са реализирани сред представители на над 50 работодателски 
организации по 2 въпросни листа: Проучване мнението на работодатели относно 
търсенето и оценката на образователния продукт на Русенски университет - 81 
анкетирани;  Проучване мнението на работодатели относно търсенето и 
оценката на научния продукт на Русенския университет- 78 анкетирани. 
Информацията с резултатите от анкетните проучвания е обсъдена на заседание на 
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Университетската комисия по качество на образованието и показват висока степен на 
удовлетвореност на анкетираните по отношение качеството на обучение и 
изследователския потенциал в Русенския университет, като същевременно е дадена 
висока оценка на образователния и научен продукт на Университета.    

 
 
1.2.5 Култура на качеството  

Вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучението 
и на академичния състав акцентира не само върху неговото осигуряване и развитие 
във филиалите, основните и обслужващите звена, но и върху насърчаване 
повишаването и развитието на културата за качество сред академичната 
общност, основавайки се на националните и европейски стандарти.  

Въпросите по качество на образованието и академичния състав се обсъждат от 
всички административни звена - Академичен съвет, Университетска комисия по 
качество на образованието, факултетни/филиални съвети.  

На заседание на Академичния съвет от 16.03.2021 г. е утвърдена Стратегия 
на Русенския университет за развитие на вътрешноуниверситетската 
система за осигуряване качеството за периода 2021-2025.   

Стратегията наследява и надгражда логиката на предходната Стратегия за 
периода 2014-2020 г., приета с решение на Академичния съвет на Русенския 
университет от 18.04.2017 г.  

 

   
В документа е записано, че: 
➢ Русенският университет е преминал фазата на трето поколение 

университет – предприемаческия и в момента изпълнява критериите за университет 
от четвърто поколение: развива се като динамично отворено иновационно 
пространство, интегрира университетския потенциал в усилията за локално и 
регионално развитие, ангажира студентски и докторантски екипи в изследователски и 
иновационни дейности в отговор на глобални предизвикателства, отличава се 
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едновременно с национален и международен фокус, генерира добавена стойност за 
обществото и в същото време мотивира местните общности за създаване на 
добавена стойност.  

➢ Русенският университет е значим фактор за конкурентноспособността на 
града и региона, движеща сила на общественото развитие (с интердисциплинарен 
профил) и е емблематичен за бранда на град Русе и региона (част от културно-
историческото наследство). 

➢ През всички етапи на развитие на Русенския университет основен фокус в 
неговата дейността е качеството на образованието и научните изследвания. 

➢ Утвърждаването на Русенския университет в системата на висшето 
образование в България, както и извоюваното международно признание, се дължи 
именно на постиженията в тази област. 
 Новите направления за развитие на парадигмата “качество на образованието, 
преподавателския състав и научните изследвания“ в Русенския университет, 
заложени с Стратегията са: 

➢ хоризонтална интеграция на структурата на основните и други 
университетски звена с цел постигане на синергичен ефект; 

➢ редовен преглед на номенклатурата от професионални направления, 
специалности и образователно-квалификационните степени, с които оперира 
университета с цел постигане на съответствие с потребностите на пазара на 
образователни услуги; 

➢ утвърждаване позициите на Русенския университет като университет от 
четвърто поколение и водеща институция в Северна България, трансграничния 
регион и Дунавското пространство; 

➢ системно партньорство с бизнеса и увеличаване дела на изследванията, 
подпомагащи регионалния иновационен растеж; 

➢ развитие на международни програми и структури за обучение на 
студенти; 

➢ изграждане на мрежи и форми на трансгранично сътрудничество с 
участието на други национални институции (общини, средни и висши училища и др.), 
в т.ч. и извън трансграничния регион; 

➢ обучение в специалности на английски език с двойни или взаимно 
признати дипломи в сътрудничество с международни партньори; 

➢ създаване на университетски професионални образователни стандарти 
(в сътрудничество с бизнеса) – контрол на изхода на системата; 

➢ усъвършенстване на практическото обучение (в реални производствени 
условия, в съответствие с пазара на труда и професионалната реализация); 

➢ интензифициране на формите на обучение в електронна среда 
(дистанционно и смесено обучение); 

➢ развитие на формите на формално и неформално учене през целия 
живот за различни възрастови групи и с оглед на разнообразни професионални и 
обществени потребности. 
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1.2.6 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 на 
образованието и на Директора на Дирекция Качество на образованието и 
акредитацията. 

Изпълнявайки декларираното прилагане на принципите за последователно 
следваната от Русенския университет 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 подкрепата 

на експертите по връзки с обществеността и по инициатива на одитираните звена.  
 

1.2.7. Сътрудничество с работодателските организации в проектното 
финансиране. 

 
 

 
От началото на 2020 г. Русенският университетът е партньор на 

Министерството на образованието и науката по проект Проект BG05M2OP001-2.013-
0001 „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.  

Общо 454 студенти от различните професионални направления на 
университета провеждат 240-часови практически обучения в реална работна среда 
по специалността си във фирми, институции и организации – партньори на Русенския 
университет по проекта.  

През 2021 г. са сключени: 30 договора за сътрудничество с обучаващи 
организации – работодатели; 68 договора за наставничество с ментори и 23 договора 
с академични наставници; 377 договора на студенти за практическо обучение.  
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2. РЕЗУЛТАТИ ОТ РЕЙТИНГОВАТА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В 
БЪЛГАРИЯ`2021 

 

 
 
В актуализираното издание на Рейтинговата системата на висшите училища в 

Република България от 2021 г. за Русенския университет са включени всички 23 
професионални направления. 

Резултати от класацията: 
1. Седем професионални направления преминават нагоре в класацията спрямо 

предходния рейтинг: 3.3. Политически науки; 3.4. Социални дейности; 3.7. 
Администрация и управление; 5.1. Машинно инженерство; 5.2. Електротехника, 
електроника и автоматика; 5.3. Комуникационна и компютърна техника; 7.5. Здравни 
грижи. 

2. Две професионални направления запазват позиция спрямо предходния 
рейтинг: 5.6. Материали и материалознание; 7.4.  Обществено здраве. 

3. Осем професионални направления отстъпват позиции спрямо предходния 
рейтинг: 1.3. Педагогика на обучението по …; 3.6. Право; 3.8. Икономика; 4.6.  
Информатика и компютърни науки; 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация; 5.13. 
Общо инженерство; 6.1. Растениевъдство; 9.1. Национална сигурност. 

4. Пет професионални направления заемат последно място в класацията: 1.2. 
Педагогика;  5.7. Архитектура, строителство и геодезия; 5.10. Химични технологии; 
5.11. Биотехнологии; 5.12. Хранителни технологии. 

5. Две професионални направления участват за първи път в класацията: 4.5. 
Математика (4 място от 5); 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (последно място 
в класацията). 

 
 
3. УЧАСТИЕ В ОРГАНИТЕ НА НАОА. 

Преподаватели на Русенския университет работиха и през 2021 г. като членове 
на Постоянните комисии по области на висшето образование на НАОА: 

- проф. д-р Ангел Смрикаров - член на Постояната комисия по технически науки 
и военно дело (до м.09.2021 г.); 

- проф. д-р Михаил Илиев - председател на Постояната комисия по технически 
науки и военно дело (м.09.2021-м.12.2021 г.); 

- доц. д-р Емил Трифонов - член на Постояната комисия по стопански науки и 
управление (до м.09.2021 г.). 
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- доц. д-р Атанас Атанасов - член на Постояната комисия по аграрни науки и 
ветеринарна медицина (до м.09.2021 г.). 

Много колеги са търсени като експерти на НАОА за участие в работата на 
Експертните групи по отделните професионални направления. 
 

4. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В ДИРЕКЦИЯ КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И 
АКРЕДИТАЦИЯ 

Другите дейности, извършени в периода са продиктувани от необходимостта за 
разширяване и усъвършенстване на вътрешноуниверситетската система за 
оценяване и поддържане качеството на обучение и на академичния състав. 
Основните от които са: 

- поддържане в актуално състояние на рубрика Качество на 
образованието и акредитация във външната и вътрешната страница на Русенския 
университет; 

-  докладване в АС на материали свързани с развитие на 
вътрешноуниверситетската система за оценяване и поддържане качеството на 
обучение и на академичния състав (табл. 4.1) 

Табл. 4.1 
Дневен ред на заседания на АС, в които са включени  

въпроси на Качество на образованието и акредитацията 
 

Заседание на 
Академичния 

съвет  

Точка от дневния ред 

16.03.2021 Акредитационни процедури. 

Актуализация на вътрешни нормативни актове - утвърждена 
Стратегия за развитие на вътрешноуниверситетската система за 
осигуряване качеството за периода 2021-2025 год. 

27.04.2021 Оценка за състоянието на университетската система по качество на 
образованието и акредитацията 

Акредитационни процедури 

25.05.2021 Акредитационни процедури 

Анализ на резултатите от анкетни проучвания  

Информация за проведени вътрешни одити на системата за оценяване 
и поддържане качеството на обучение и академичния състав. 

29.06.2021 Акредитационни процедури 

21.09.2021 Акредитационни процедури 

19.10.2021 Акредитационни процедури 

21.12.2021 Акредитационни процедури 

Анализ на резултатите от анкетни проучвания  
 

- обща координация с НАОА по акредитационните процедури; 
- обща координация и консултиране на основните звена по въпросите на 

качеството на обучение и на академичния състав; 
- подготвен Бюлетин през м. февруари 2021 г. за проведените акредитации 

и за състоянието на Вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството 
на обучение и на академичния състав през 2020 г.; 
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- актуализиране на информация в базата данни на МОН - АдминУни в частта 
акредитационни оценки на професионалните направления и срокове на акредитации 
на ПН и докторските програми на Русенския университет към 15 март 2021 г. и 15 
ноември 2021 г.; 

- изнасяне на доклади в секция Качество на висшето образование към 
ежегодната Научна конференция на Русенския университет и Съюза на учените в 
България – клон Русе.  
 През м.октомври 2021 г., по време на 60-тата НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на 
Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, 
дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето IV"., секция Качество на 
висшето образование (9-то издание) бяха изнесени 11 научни доклада. 
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 Докладът Концепция за обединена електронна информационна система, 
обработваща и съхраняваща обмена на информационни ресурси на ниво 
Университет с автор - доц. д-р Орлин Петров, бе отличен с кристален приз THE BEST 
PAPER. 

Работата в секция Качество на висшето образование е с акцент споделяне на 

добри практики за поддържането на качеството на висшето образование и диалог 

върху общите предизвикателства, пред които са поставени висшите училища и в 

частност Русенския университет. 

 

ИЗВОДИ: 

1. Високите оценки на акредитираните 3 професионални направления, 8 
докторски програми, както и получените решения на Акредитационния съвет на НАОА 
за разкриване/преименуване на специалности/магистърски програми в рамките на 
акредитирани професионални направления, са  признание за високото качество на 
провежданото обучение в Русенския университет. 

2. Документацията във връзка с програмни акредитации и следакредитационно 
наблюдение и контрол на професионалните направления  се подготовя и депозира в 
срок в НАОА.  

3. Осигуряват се процедурите и процесите при проверка на документация за 
програмни акредитации на професионалните направления и на докторските 
програми. от Експертни групи на НАОА. 

4. Русенският университет осъществява изискваните дейности по последващ 
акредитационните процедури мониторинг за постигане на увереност, че напредъкът, 
постигнат след последната дейност по външното осигуряване на качеството, се взема 
предвид при подготовката на следващата.  

5. Русенският университет съблюдава решения  и препоръки от 
акредитационни процедури и предприема коригиращи действия по повод резултатите 
от програмните акредитации, като изпълнява препоръките от решенията на 
Акредитационния съвет и на Постоянните комисии на НАОА.  

6. В Русенския университет активно се поддържа и развива функциониращата 
Вътрешна система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на 
академичния състав. Акцентира се върху насърчаване повишаването и развитието на 
културата за качество сред академичната общност. 
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7. Функционира система за провеждане на вътрешни одити, която е осигурена 
процедурно, методично и кадрово. Прилага се процедура по качеството „Одити”.  

8. Вътрешните и външни одити са база за коригиращи и превантивни действия, 
чието изпълнение се оценява и контролира на трите нива на университетското 
управление, с участието на студенти и представители на синдикални и потребителски 
организации и са с основна цел – подобряване и усъвършенстване на системата за 
качеството на обучението и академичния състав.  

9. Вътрешната университетска система за качеството на обучението и на 
академичния състав включва като съществен елемент обратната връзка. 
Провеждането на анкети и последващото обсъждане позволява да се отчете 
мнението за състоянието на системата и да се предприемат коригиращи действия. 

10. Реализирани са добри практики за сътрудничество с работодателските 
организации. Сключени са нови споразумения за сътрудничество и съвместна 
дейност и са създадени трайни и надеждни партньорства. 

11. Преподаватели от Русенския университет участват активно и успешно в 
работата на органите на НАОА. 

12. Резултатите от прилагането на Системата по качеството присъства в 
академичното и публичното пространство. 
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РЕШЕНИЯ НА  

АКРЕДИТАЦИОННИЯ СЪВЕТ/ПОСТОЯННИ 

КОМИСИИ НА НАОА от 2020 г. ПО ПРОЦЕДУРИ 

ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ  

  



 24 



 25 



 26 



 27 



 28 



 29 



 30 



 31 



 32 



 33 



 34 



 35 



 36 

 


