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ГОДИШЕН ОТЧЕТ 
НА РЪКОВОДСТВОТО НА РУСЕНСКИЯ 

УНИВЕРСИТЕТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ”  ЗА 2013 ГОДИНА 
РАЗДЕЛ  “АКРЕДИТАЦИЯ И КАЧЕСТВО НА 

ОБУЧЕНИЕ” 
 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ  
 

 През 2013 г. в Русенския университет функционира успешно вътрешно 
университетска система за оценяване и поддържане качеството на 
образованието и академичния състав. Едновременно с това се провеждаха 
програмни акредитационни процедури на професионални направления, 
докторските програми и процедури по оценяване на проекти за откриване на 
две нови професионални направления. Съгласно графика на Националната 
агенция за оценяване и акредитация (НАОА) се провеждаха и процедури по 
следакредитационно наблюдение и контрол.  
 

2. АКРЕДИТАЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ 
 
 2.1. Структурни промени 
По предложение на факултетите Академичният съвет, на свои 

заседания преобразува катедри, както следва (табл. 2.1.1): 
 
Табл. 2.1.1. Решения на Академичния съвет във връзка със 

структурни промени 
№ Заседание 

на АС 
Решение на АС 

1 22.01.2013 
Академичният съвет реши да се формира катедра 
Наказателноправни науки в структурата на  Юридическия 
факултет. 

2 12.02.2013 

Академичният съвет реши, считано от 12.02.2013 год., да се 
премести катедра Физика от структурата на факултет 
Електротехника, електроника и автоматика в структурата на 
факултет Транспортен, като катедрата запази 
наименованието си, академичния си състав, действащия 
ръководител и осъществява учебна и 
научноизследователска дейност, като продължава да 
отговаря за обучението по дисциплини, които методично 
ръководи към момента. 

3 24.09.2013 

3.1. Академичният съвет реши да разшири структурата на 
Центъра за информационно и компютърно обслужване с 
два сектора: Информационно обслужване и Мултимедия. 
3.2. Академичният съвет реши да актуализира названията 
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на съществуващи подразделения в Центъра за 
информационно и компютърно обслужване: отдел 
Компютри и комуникации да стане Информационни и 
комуникационни технологии и сектор Технически да стане 
Компютърни системи и телекомуникационни мрежи. 

 
 
2.2. Програмна акредитация на професионални направления и 

докторски програми 
 
Заявени програмни акредитации  
През 2013 година са заявени процедури за програмни акредитации на 3 

професионални направления, 10 докторски програми и 2 процедури за 
оценяване на Проекти за откриване на ново професионално направление 
(Табл.2.2.1)  

Таблица 2.2.1  
Заявени програмни акредитации  

Област на висше 
образование 

Професионално 
направление 

Докторска програма Дата на 
заявяване 

1 2 3 4 
1. Педагогически 
науки  

1.3. Педагогика 
на обучението по 

 30.04.2013 

4. Природни науки, 
математика и 
информатика  

4.6. 
Информатика и 
компютърни 
науки 

 04.09.2013 

5. Технически науки 5.1. Машинно 
инженерство 

 22.05.2013 

5. Технически науки 

5.7. Архитектура, 
строителство и 
геодезия 
Оценяване на 
Проект за 
откриване на 
професионално 
направление 

 08.11.2013 

6. Аграрни науки и 
ветеринарна 
медицина 

6.1. 
Растениевъдство 
Оценяване на 
Проект за 
откриване на 
професионално 
направление 

 29.01.2013 

5. Технически науки 
5.5. Транспорт, 
корабоплаване и 
авиация 

Системи и технологии 
в транспорта за 
опазване на околната 

22.05.2013 
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среда 

5. Технически науки 

5.1. Машинно 
инженерство  

� Механизация и 
електрификация на 
растениевъдството;  

�  Механизация и 
електрификация на 
животновъдството;  

� Селскостопански 
и хидромелиоративни 
машини;  

� Промишлена 
топлотехника;  

� Теория на 
механизмите, маши-
ните и автоматичните 
линии; 

�  Подемно-
транспортни машини; 

�  Системи и 
устройства за опазване 
на околната среда;  

� Хидравлични ма-
шини, системи и 
хидромеханика 

22.05.2013 

5. Технически науки 
5.13. Общо 
инженерство 

Метрология и 
метрологично 
осигуряване 

22.05.2013 

 
Заявени процедури за разкриване на ОКС „магистър” в рамките на 

акредитирано проф. направление  
През 2013 година е заявена процедура за разкриване на 

образователно-квалификационнна степен „магистър” в рамките на 
акредитирано проф. направление 7.4 Общ здраве (Табл. 2.2.2). 

Таблица 2.2.2.  
Област на висше 
образование 

Професионално 
направление 

Специалност Дата на 
заявяване 

1 
2 

3 4 

7. Здравеопазване и 
спорт 

7.4 Обществено 
здраве 

Ерготерапия в 
общността 22.05.2013 

 
Посещения на Експертни групи от НАОА 
През 2013 г. Русенският университет беше посетен от 10 експертни 

групи на НАОА за: 7 процедури за програмни акредитации на професионални 
направления, 2 процедури за програмни акредитации на специалности от 
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регулирани професии, 1 проект за откриване на професионално направление 
и 2 процедури за програмна акредитация на докторски програми (Табл. 2.2.3). 

 
 

Таблица 2.2.3 
Посещения на ЕГ на НАОА през 2013 г. 

Период на 
посещение 
от ЕГ на 
НАОА 

 
Факултет Оценка 

Професионално 
направление/ Докторска 

програма/Проект 
 

1 2 3 4 

25-27.02.2013 
Факултет 
Природни науки 
и образование 

9.05 

Програмна акредитация на 
професионално 
направление  
1.2. Педагогика 

10-12.04.2013 Филиал-Разград 8.93 

Програмна акредитация на 
професионално 
направление 5.10 Химични 
технологии 

13-15.05.2013 
Аграрно-
индустриален 
факултет 

 
 

положителна 

Проект за откриване на 
професионално 
направление  
6.1. Растениевъдство 

29-31.05.2013 Юридически 
факултет 

 
 

8.57 
 
 

8.87 

Програмна акредитация на 
специалност от регулирани 
професии Право  
 
Програмна акредитация на 
докторска програма Теория 
на държавата и правото. 
Политически и правни 
учения 

19-21.06.2013 
Факултет 
Бизнес и 
мениджмънт 

 
9.18 

Програмна акредитация на 
професионално 
направление  
3.8. Икономика 

10-12.07.2013 Транспортен 
факултет 

9.25 
 
 
 
 
 

9.40 
 
 
 

Програмна акредитация на 
професионално 
направление  
5.5. Транспорт, 
корабоплаване и авиация 
 
Програмна акредитация на 
докторска програма 
Системи и технологии в 
транспорта за опазване на 
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Положителна 
 
 
 

Положтелна 
 
 
 
 

околната среда 
 
Акредитация на 
университетската среда за 
дистанционно обучение 
 
Акредитация на 4 
магистърски програми за 
дистанционно обучение: 
Автомобилна техника; 
Диагностика, обслужване и 
ремонт на автомобилна 
техника; Технология и 
управление на транспорта; 
Хибридни и електрически 
превозни средства 

11-14.11.2013 
Факултет 
Природни науки 
и образование 

В процедура 

Програмна акредитация на 
професионално 
направление  
1.3. Педагогика на 
обучението по... 

18-20.11.2013 

Факултет 
Обществено 
здраве и 
здравни грижи 

Получена 
оценка през 

2014 
8.28 

Програмна акредитация на 
специалност от регурирана 
професия Медицинска 
сестра 

18-20.11.2013 

Факултет 
Обществено 
здраве и 
здравни грижи 

Получена 
оценка през 

2014 
8.30 

Програмна акредитация на 
специалност от регурирана 
професия Акушерка 

04-06.12.2013 
Факултет 
Машинно 
технологичен 

Получена 
оценка през 

2014 
8.72 

Програмна акредитация на 
професионално 
направление  
5.6. Материали и 
материалознание 

 
Получени акредитации: 
През 2013 година са получени акредитации на:  

� 3 професионални направления:  1.2. Педагогика, 5.10 Химични 
технологии, 3.8. Икономика; 

� 1 специалност от регулирани професии – Право; 
� 2 проекта за откриване на професионални направления – 4.5. 

Математика и 6.1.Растениевъдство; 
� Институционалната среда за дистанционно обучение; 
� 4 магистърски програми за дистанционно обучение от 

професионално напарвление 5.5. Транспорт, корабоплаване и 
авиация; 
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� 2 докторски програми (табл. 2.2.4). 
До 15 март 2014 г. получиха акредитация: 

� 2 специалности от регулирана професия - Медицинска сестра, 
Акушерка от професионално направление Здравни грижи; 

� 1 професионално направление. 
Таблица 2.2.4 

Докторски програми, получили акредитация през 2013 г.  
Област на 
висше 

образование 

Докторска програма Дата на 
получаване на 
акредитацията 

Оценка 

1 2 3 4 
3. Социални, 
стопански и 
правни науки 

Теория на държавата и правото. 
История на политическите и 
правни учения 

24.10.2013 8.87 

5. Технически 
науки 

Системи и технологии в 
транспорта за опазване на 
околната среда 
от професионално направление 
5.5. Транспорт, авиация и 
корабоплаване  

04.07.2013 9.40 

  
 Общи данни за състоянието на програмните акредитации 
 Обобщено данните за състоянието на програмните акредитации в 
Русенкия университет към 31.12.2013 г. са посочени в табл. 2.2.5. 

Таблица 2.2.5. 
Състояние на програмните акредитации в Русенския университет  

към 31.12.2013 г. 

Състояние на процедурата 
Брой професионални 
направления/ докторски 

програми 
Професионални направления 

Общо професионални направления за Русенкия 
университет  
В процедура 

21 
 

1 
Докторски програми 

Общо докторски програми за РУ 
В процедура 

44 
9 
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докторски програми

професионални направления

21 Професионални направления, 

44 докторски програми

5 професионални 
направления,

5 научни  
специалности

 
 Фиг. 2.2.1. Динамика на акредитираните професионални 
направление и докторски програми 
 

Състоянието на акредитационните процедури по факултетите и 
филиалите е представено в табл. 2. 2.6. 

Таблица 2.2.6  
Брой акредитационни процедури и тяхното състояние по основни звена 

Факултет/ 
филиал 

Общо 
проф. 
нап-
рав-
ления 

Професионално 
направление Оценка 

Общо 
доктор-
ски 
прог-
рами 

Състояние на 
докторските 
програми 

1 2 3 4 5 6 

АИФ 3 

5.1.Машинно 
инженерство 
5.13. Общо 
инженерство 

6.1. 
Растениевъдство 

мн. добра 
 

мн.добра 
 

положителна 

8 8 
акредитирани 

МТФ 3 
5.1.Машинно 
инженерство 

 

мн. добра 
 
 

8  8 
акредитирани 
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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 8 
акредитирани 

ТФ 1 
5.5. Транспорт, 
корабоплаване и 

авиация 
9.25 4 

5 
акредитирани 

 

ФБМ 4 

3.3. Политически 
науки 

3.7. Администрация 
и управление 

3.8. Икономика 
5.13. Общо 
инженерство 

мн. добра  
 

добра 
 

9.18 
мн. добра  

 

5 5 
акредитирани 

 
 
 

ФПНО 

 
 
 

4 

1.2.  Педагогика 
1.3. Педагогика на 
обучението по … 
2.1. Филология 

4.5. Математика 
4.6. Информатика и 
компютърни науки 

9.05 
мн. добра 

 
 

положителна 
мн. добра 

 
 
 

9 

 
 
 

9 
акредитирани 

ЮФ 1 3.6. Право 8.57 2 
2 

акредитирани 
 

ФОЗЗГ 3 

3.4. Социални 
дейности 

7.4. Обществено 
здраве 

7.5. Здравни грижи 

 
положителна 
мн. добра 

 
положителна 

  

Филиал 
Силистра 1 1.3. Педагогика на 

обучението по … мн. добра 1 
1 

акредитирана 
 

Филиал Разград 
 3 

5.10.Химични 
технологии. 

5.11. Биотехнологии 
5.12. Хр. технологии 

8.93 
мн.добра 
мн.добра 

- - 

 
Изпратени становища до НАОА по докладите на ЕГ 
По докладите на експертните групи са изпратени: 6 становища във 

връзка с процедури за програмни акредитации на професионални 
направления, 2 становища във връзка с оценяване на Проекти за откриване 
на професионални направления и 2 становища  във връзка с процедури за 
програмни акредитации на докторски програми.  
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2.3. 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 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. 

Според графика на НАОА за представяне на доклади самооценка за 
следакредитационно наблюдение и контрол през 2013 година бяха 
планирани три професионални направления: 

- 5.3. Комуникационна и компютърна техника, получили “много 
добра” оценка и изминал тригодишен срок след акредитация; 

- 5.12 Хранителни технологии, получили “много добра” оценка и 
изминал тригодишен срок след акредитация; 

- 5.13 Общо инженерство, получили “много добра” оценка и 
изминал тригодишен срок след акредитация. 

На заседание на 07.03.2013 г. Акредитационният съвет на НАОА 
обсъди и прие представения Доклад за изпълнение на препоръките на НАОА 
от предходната процедура за програмна акредитация на професионално 
направление в професионално направление 5.3. Комуникационна и 
компютърна техника. Акредитационният съвет на НАОА констатира, че 
Русенският университет е изпълнил препоръка №1-№4 и изпълнява 
препоръка №5 и № 6, формулирани в решението на Постоянната комисия по 
технически науки и военно дело от 06.11.2009 г. (Протокол 38) при 
програмната акредитация на професионално направление 5.3. 
Комуникационна и компютърна техника за ОКС “бакалавър” и “магистър”, с 
обща оценка „мн.добра”.  

През 2014 г. се очаква решение на Акредитационния съвет на НАОА по 
процедурите за следакредитационно наблюдение и контрол за 
професионални направления: 5.12 Хранителни технологии и 5.13 Общо 
инженерство. 

Състоянието на процедурите за програмни акредитации, преминали 
следакредитационно наблюдение и контрол е показано на фиг. 2.3.1. 
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Фиг. 2.3.1. Професионални направления преминали САНК  

 
Според графика на НАОА за 2014 г. на САНК подлежи професионално 

направление 5.13 Биотехнологии. 
 
САНК, Съответствие на броя на обучаваните студенти и 

докторанти с определения от НАОА капацитет  
На заседание на 18.04.2013 г. Акредитационният съвет на НАОА 

констатира, че Русенският университет „Ангел Кънчев” не е превишил броя 
на обучаваните студенти и докторанти през учебната 2012/2013 г. съгласно 
Регистъра на МОН и определения от АС на НАОА капацитет. 

 
От изложеното по акредитационните процедури могат да се направят 

следните изводи: 
1. Процедурите по акредитация са завършили за всички 21 
професионални направления с преобладаващи високи оценки. 

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

3.  Всички факултети имат акредитирани докторски програми. 
Общо акредитираните докторски програми в университета са 44.  

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 
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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. 

6. Акредитирана е първа в страната институционалната среда за 
дистанционно обучение. 

7. Акредитирани са първите в страната 4 магистърски програми. 
  
 
3. ВЪТРЕШНА 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. 
 
Вътрешни одити. 
Вътрешните одити се провеждат по разработен от Директора на 

Дирекция «Качество на образованието» и утвърден от Ректора 
университетски годишен план за вътрешни одити. Планът за конкретните 
вътрешни одити се разработва от Съвета по качество на образованието, 
съвместно с ръководителите на одиторските екипи.  

През  месец ноември 2013 г. по проект BG051PO001-3.1.08-0019 
«Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за 
осигуряване на прозрачност и ефективност”, който се оосъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския 
съюз се проведе курс "Вътрешни одитори и лица, управляващи 
програмите за одит. Приложение на БДС EN ISO 19011:2011 - Указания за 
извършване на одит на системи за управление".   Обучени и успешно 
преминали курса са 30 одитори – преподаватели, служители и  докторанти от 
университета. 

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

Одитът се извършва по предварително разработени въпросници и чек 
лист. 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. 

През 2013 г. бяха проведени два вътрешни одита  (Табл. 3.2.1). 
 Таблица 3.2.1  

Проведени вътрешни одити през 2013 г. 

№ Година Дата/период на 
провеждане 

Брой доклади за проведен 
вътрешен одит 

1 2013 април 2013 10 

2. 2013 ноември 2013 10 

 
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. 

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

 
Външни одити 
През 2013 година външни одити бяха извършени от Експертни групи на 

НАОА за: 
1. Програмни акредитации на професионални направления 
2. Процедура за оцуняване на Проект за разкриване на ново 

рофесионално направление: 6.1. Растениевъдство 
3. Програмни акредитации на докторски програми. 

 
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 КО. 
Изпълнявайки декларираното прилагане на принципите за 

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

- вътрешната и външна web страница на университета; 
- ежегодно публикуване на електронен бюлетин. 
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Резултатите от външните одити се огласяват по подходящ начин с 
подрепата и участието на Директора на дирекция “Връзки с обществеността”. 
Това осигурява публичност и отчетност на дейностите по качеството на 
образованието и преподавателския състав в РУ. 
 

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 единен макет и са за анкети за проучване на мнението на: 
студенти и докторанти – 9; 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 2013 г. са анкетирани общо 5656 лица, от които: 
- 5508 студенти, от които 900 завършващи студенти; 
- 64 преподаватели; 
- 84 – потребители на кадри. 
Анкетите се провеждат от отговорниците по качество на образованието 

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. 3.3.1. 
Таблица 3.3.1  

Брой проведени анкети през 2013 
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2012-2013 Г. 

Анкета 01-01 568 студенти 
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За проучване на студентското мнение за 
специалност (програма) 
Анкета 01-03  
За проучване на студентското мнение за 
дисциплина и преподавател 

487 студенти 

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

759 студенти 

Анкета 01-07 
За проучване на студентското мнение за 
административното обслужване и за условията 
за труд и самоизява 

579 студенти 

Анкета 01-08 
Проучване на мнението на студентите за 
обективността и честността при оценяването на 
техните знания и умения 

542 студенти 

Анкета 02-01 
За административното обслужване и за 
условията за труд и самоизява 

64 преподаватели 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2013-2014 Г. 
Анкета 01-01 
За проучване на студентското мнение за 
специалност (програма) 

660 студенти 

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

450 студенти 

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

141 студенти 

Анкета 01-07 
За проучване на студентското мнение за 
административното обслужване и за условията 
за труд и самоизява 

672 студенти 

Анкета 01-08 
Проучване на мнението на студентите за 
обективността и честността при оценяването на 
техните знания и умения 

650 студенти 

Анкета 05-01 
Проучване на мнението на потребители на 
кадри (работодатели, мениджъри, специалисти) 
за випускниците на Русенския университет 
“Ангел Кънчев” 

 
 
84 потребители на 
кадри 

Общо анкетирани 5656 
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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. Анкетни проучвания във връзка с актуализиране на 

обективните данни в Рейтинговата система на висшите училища в 
България 

През месец ноември 2013 студенти, преподаватели и служители от 
Русенския университет участваха в социологическо проучване във връзка с 
актуализиране на обективните данни в Рейтинговата система на висшите 
училища в България. 

В обновеното издание на Рейтинговата система са събрани и обобщени 
данни за над 70 индикатори, които измерват различни аспекти от дейността 
на висшите училища, включително учебния процес, учебната среда, 
социално-битовите и административни услуги, научната работа, престижа, 
както и реализацията на завършилите на пазара на труда.   
 В края на месец януари 2014 г. обобщените резултати от 
социологическото проучване бяха публикувани в сайта на Министерството на 
образованието и науката. Започна анализ на резултатите и  набелязване на 
мерки за повишаване качеството на университетските дейности в 
съответствие с критериите в Рейтинговата система за висшите училища.  
  

3.5. Анкетни проучвания за международната класация на 
университетите U-Multirank 

През 2013 г. Русенският университет кандидатства и е избран от 
Европейската комисия да участва в новата международна класация на 
университетите U-Multirank. В първия етап обект на наблюдение и оценка е 
професионално направление 5.1. Машинно инженерство на Русенския 
университет и факултетите, които обучават студенти в това професионално 
направление-Машинно технологичен и Аграрно индустриален факултети.  

Около 600 висши училища от целия свят ще участват в класацията на 
университетите. U-Multirank, ще подрежда университетите по по-широк кръг 
от критерии, като целта е ползвателите да получат по-реалистична и по-
полезна представа за услугите, които различните висши училища предлагат.  

С новата класация университетите ще бъдат оценявани по пет групи от 
индикатори: 

- репутация в областта на изследователската дейност; 
- качество на преподаване и учене; международна насоченост; 
- успех в областта на трансфера на знания (например партньорства с 

бизнеса и новосъздадени компании);  
- участие в регионални инициативи. 
Процесът на наблюдение и оценка премина през няколко етапа: 

самооценка на Русенкия университет и професионалните му направления; 
събиране на информация за Русенския университет от страна на европейски 
експерти на базата на общодостъпни национални и международни регистри; 
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on-line анкетиране на 500 студенти от университета. Очаква се към края на 
март да се обяват резултатите. 

 
3.6. Анкетно проучване от Европейски изследователски 

институт 
През 2013 г. Русенският университет за втора поредна година се 

включи в провеждата в 24 европейски страни електронната анкета със 
студенти Тrendence Graduate Barometer  – European Edition . Тrendence е 
водещият изследователски институт в Европа, специализиращ в 
работодателска марка (employer branding), персонал маркетинг (personnel 
marketing) и подбор на персонал (recruiting). Получените резултати помагат 
на висшите учебни заведения при оценяването на тяхната ефективност и 
разработване на последователен стратегически подход,  осигуряват на 
университетите и работодателите полезна информация отностно 
предпочитанията и очакванията на студентите, което улеснява тяхното 
навлизане в професионалната сфера. След попълването на анкетата, 
студентите могат да сравняват собствените си резултати с резултати на 
колеги им от цяла Европа и да получат класация за най-добрите 
работодатели. 

През 2013 г. анкетното проучване сред студентите беше насочено към 
техните предпочитания и очаквания относно бъдещата им кариера, 
удовлетворението им от университета и привлекателността на бъдещите 
работодатели. Основната целева група на анкетата бяха студенти, следващи 
в бизнес/ икономически и инженерни/ компютърни/ природни науки.  

В попълването на електронната анкета се включиха 180 студенти от 
Русенския университет. Обобщените резултати по показателите показват 
високо ниво на оценка от анкетираните студенти и са около и над средното 
ниво от проучването сред студентите от европейските университети. На 
заседание на Университетската комисия по качество на образованието са 
прегледани и анализирани резултатите от проучването.  

 
3.7. Дни на работодателите-потребители на кадри на Русенския 

университет. 
През 2013 година инициативата “Дни на работодателите-потребители 

на кадри на Русенския университет” се проведе под мотото “Партньорство за 
умения и заетост” . Кампанията се проведе за пета поредна година в 
унивреситета. Стремежът е към постигане на устойчивост на добрите 
практики и стартиране на нови. Кампанията се провежда в съответствие с 
мандатната политика на академичното ръководство и приетата през 2011 г. 
Стратегия за изграждане на партньорство на Русенския университет с бизнес 
средите за високо качество на обучението  за периода 2011-2015 година. 
Актуалните фокуси са поставени в две направления. Първото е 
сътрудничество с работодателските организации в проектното 
финансиране. Това е партньорство за съвместно реализиране на проекти, 
насочени към ранното професионално ориентиране на бъдещите висши 
специалисти и тяхното успешно адаптиране към реалната работна среда 
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чрез стажове и практики. Университетът е партньор на Министерството на 
образованието и науката по проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски 
практики“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския 
социален фонд на Европейския съюз. Индикативният бюджет за Русенския 
университет по проекта от близо 2 млн. лв. (1 895 407 лв.). Това дава 
възможност в периода 2013-2014 г. над 2000 студенти от различните 
професионални направления на унивреситете да проведат 240-часови 
практически обучения в реална работна среда по специалността си във 
фирми, институции и организации – партньори на Русенския университет по 
проекта. През 2013 г. по проект “Студентски практики” са сключени 250 
договори за партньорство с обучаващи организации и 1450 договори със 
студенти.  

Завършилите успешно практическо обучение студенти през 2013 г. са 
841. Изплатените стипендии в периода август-декември 2013 г. са в размер 
на 403 680 лв. 

Второто направление е сътрудничество с работодателските 
организации при актуализирането на учебните планове на 
специалностите и съвместна работа върху учебното съдържание на 
дисциплините. В два от факултетите: Факултет “Електротехника, 
електроника и автоматика” и Факултет “Бизнес и мениджмънт” се изпълняват 
проекти по схема BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми 
във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”, 
която също се финансира по Оперативна програма “Развитие на човешките 
ресурси”. Проектите се изпълняват в партньорства с работодателски 
организации, договарянията с които са реализирани в рамките на Дните на 
работодателите. Във Факултет “Бизнес и мениджмънт” се работи и по проект 
BG051PO001-7.0.07-0047-C0001 „Повишаване пригодността за заетост  на 
студентите от специалности “Индустриален мениджмънт” и “Стопанско 
управление” на Русенския университет чрез включване в сътрудничество 
“университет – предприятие”, финансиран от Оперативна програма  
„Развитие на човешките ресурси”. Като резулатат от изпълнението на проекта 
ще бъдат обучени 20 студенти за оказване на бизнес услуги на МСП чрез 
диагностика на иновации и проблеми и разработване на проекти за развитие;  
6 студенти ще се включат в практическа работа по консултиране и 
разработване на малки проекти в МСП; кариерно ориентиране и промотиране 
на завършващи студенти 60 студенти. 

Всички факултети бяха планирали в програмите си за Дните на 
работодателите‘2013 и реализираха форми на сътрудничество с 
потребителите на кадри за ранното професионално ориентиране на своите 
студенти и запознаването им с изискванията на пазара на труда. Проведоха 
се срещи-дискусии с работодателите, изнасяне на практически обучения на 
територията на фирмите, създаване на „професионални ателиета“ за 
магистри, в които работодателите предлагат теми за разработване и след 
това оценяват качеството на създаваните от студентите творчески продукти. 
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Все повече факултети организират и тренинги по професионално 
ориентиране. 

По време на Дните на работодателите`2013 се реализираха форми на 
съвместна работа с работодателите: 

- работни срещи  на преподаватели от факултетите на унивреситета и 
работодатели за обсъждане на:  учебни планове, практическите упражнения, 
студентските практики; възможностите за организиране на професионални 
ателиета за студентите обучавани в ОКС “магистър” и докторанти; 
професионалното ориентиране на студентите, реализация на завършилите 
студенти; възможности за сътрудничество на факултета с бизнеса, 
подписване на договори за съвместна дейност; 

   
  
 - посещение на студенти във фирми - запознаване с фирмата, 
възможностите за провеждане на стажове и започване на работа; 
 

 - Вечер на специалностите във факултетите 
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- Срещи с представители на фирми,  (AVL – апаратура за изпитване на 
автомобили и ДВГ, Witte Automitive), преподаватели и студенти от 
Транспортния факултет с различни софтуерни продукти и апаратура, 
използвана от специалистите по време на работа в различни предприятия 

 - Провеждане на Ежегоден тренинг „Ориентиране в тъмното” от факултет 
“Бизнес и мениджмънт”  

 - Провеждане на  международно лятно училище по предприемачество с 
Участници – преподаватели и 19 студенти от Русенски университет и 
университетите: Aachen University (Германия), University American College Skopje 
(Македония), Technical Faculty in Bor (Сърбия), Bucharest Academy of Economics 
(Румъния), Resita University (Румъния) 
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- функциониране на Правни клиники по Гражданско и семейно право и по 
Административно право, чрез които студентите пряко получават практически 
умения под ръководството на преподаватели от Юридическия факултет, водещи 
русенски адвокати и с помощта на юридическите отдели на Областна и 
общинска администрация - Русе. 

 

   
 

 „„Взаимодействието с работодателя – условие за повишаване 
качеството на обучението“ “ беше водещото послание на проведения на 
18.11.2013 г. отчетен семинар-дискусия за сътрудничеството с 
работодателите от кампанията „Дни на работодателите 2013“ в Русенския 
университет. Събитието се проведе за пета поредна година. Университетът 
анализира ефективността на осъществените през година съвместни дейности с 
организациите, потребители на кадрите на висшето училище, както и да открои 
добрите практики на факултетите, филиалите и Центъра за кариерно развитие.  
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В табл. 3.7.1. са посочени дейностите на основните звена по време на 
дните.  

Таблица 3.7.1 
Дейности за проведените Дни на работодателите-потребители  

на кадри на Русенския университет 
 

Дата Час, място Събитие 
Провеждане на срещи с работодатели от факултети/филиали 

 (по представена програма) 
Аграрно индустриален факултет 

16.05 15:00 Преглед и обсъждане на дейностите по време на Месеца на 
работодателите от Съвета по качество на образованието 

13:30 Среща на студентите от Аграрно-индустриалния с 
работодатели  

17.05 

14:30 Работна среща  на преподаватели и работодатели за 
обсъждане на:  
- учебни планове, практическите упражнения, студентските 
практики;  
- възможностите за организиране на професионални 
ателиета за студентите обучавани в ОКС “магистър” и 
докторанти; 
- професионалното ориентиране на студентите, реализация 
на завършилите студенти; 
- възможности за сътрудничество на университета с 
бизнеса, подписване на договори за съвместна дейност. 
Машинно-технологичен факултет 

 
01.04–31.05 * 

Посещения на студенти във фирми, запознаване с 
фирмите, възможностите за провеждане на стажове и 
започване на работа: “ВАПТЕХ”   Плевен; “SL Industries”   
Русе; “Спарки – АД”   Русе и др. 
Установяване на нови връзки с други работодатели. 

15.05-31.05 * 

Провеждане на Студентска научна сесия във факултет 
“Машинно-технологичен” с представители на работодатели.   
Провеждане на конкурси: 
 - “Конкурс за най-добър студентски проект, разработен с 
CAD-системи”; 
-  “Студентски конкурс за сръчност и бързина при работа с 
CAD-системи”.  
Провеждане на Вечер на специалността. 

 
01.04–31.05 * 

Срещи на студентите от Машинно-технологичния факултет 
с работодатели. Презентации на директори и управители на 
фирми. 
Работни срещи  на преподаватели от Машинно-
технологичния факултет и работодатели за обсъждане на:  
- Учебна документация; 
- Провеждане на практически упражнения и стажове; 
- Провеждане на Студентски практики по програма 
„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 
Европейския социален фонд.  
Компонент 2 – BG051PO001-3.3.07-0002 ,,Студентски 
практики” . 
- професионално ориентиране на студентите, реализация 
на завършилите студенти; 
- възможности за сътрудничество на Университета и 
Факултета с бизнеса, подписване на договори за съвместна 
дейност. 

Факултет “Електротехника, електроника и автоматика” 
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  Посещение на студентите от IV курс от професионално 
направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика 
в АЕЦ “Козлодуй”.  

  Срещи с представители на фирми от областите на:  
� Телекомуникациите; 
� Електрониката; 
� Компютърните системи и технологии; 
� Автоматиката и управляващата техника и 

технологии. 
� Възобновяеми източници. 

  Посещение на студентите от III курс, специалност 
Електроника, в отделение Образна диагностика към МБАЛ 
Русе.  

  Вечер на специалностите във Факултета. Награждаване на 
отличилите се студенти в различни прояви. 

  Срещи на студенти с представители на потребители на 
кадри и браншови организации. 

  Работни срещи с работодатели за обсъждане на учебни 
програми  планове, провеждане на съвместни практически 
упражнения, производствени практики и др. 

  Участие на Деканското ръководство и ръководителите н 
катедри в организираните от университета с работодатели 
кръгли маси, работни срещи, семинари и др. 

Транспортен факултет 
17.05.2013 г. 16:00 ч., 

РУ 
Среща с работодатели. 

17.05.2013 г. 17:00 ч., 
РУ 

Заседание на съвета на работодателите и обсъждане на  
учебна документация. Обсъждане на възможности за 
сътрудничество на университета с организации и фирми, 
подписване на договори за съвместна дейност. 

16÷20.05.2013  РУ Изложение “Автомобилна и земеделска техника” – среща с 
работодатели от  сервизи и фирми, дистрибутори на 
автомобилна техника. 

16÷23.05.2013 РУ Студентска научна сесия с участие на работодатели. 
Факултет Бизнес и мениджмънт 

08-19.04.  Дни на кариерата 2013 
• Представяне на специалностите на Факултет „Бизнес и 
мениджмънт” 
• Представяне на Алманах на завършващите студенти 
• Презентация на присъстващите работодатели   
• Дискусия на тема: „Възможности за реализация на 
студентите” 
• Представяне на възможности за стаж, осигурени от 
Факултет „Бизнес и мениджмънт” 
• Представяне на резултати от  проекти на ФБМ 
• Представяне на студенти с летящ старт в кариерата 
• Работни срещи между студенти и работодатели 
 
„Ориентиране в тъмното” - Тренинг за 
професионална ориентация 
Панел 1 
• Нека поискат точно мен! (Как да впечатля потенциалния 
работодател с автобиография)  
Панел 2 
•  Мотивирай ме да наема теб! (Как се  изготвя 
мотивационно писмо) 
Панел 3 
• „Неудобните въпроси” (Поведение пред работодателя 
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по време на интервю) 
Дни на алумни “Европеистика” 
Работни срещи и дискусии с работодатели и 
членове на съвета на настоятелите на ФБМ за 
осигуряване на места за провеждане на студентски 
практики и анализ на резултатите 

Факултет Природни науки и образование 
 
19.12.2012 
 
 
07.02.2012 
 

 Педагогически специалности  
• Среща с директори, инспектори от РИО, Община 

Русе и учители от началния курс и детски градини, 
представители на социални заведения 

• Среща с базови учители и директори 
 

 
Април 
18.05. 
 
 
 
регулярно 
 
12.04. 
 
 
 
 
11.05 
 
 

 Специалности ПНУП, СП, НУПЧЕ и БЕИ 
• Кръгла маса, посветена на писателя Змей 

Горянин. 
• Вечер на специалността (отделни за различните 

направления), с участието на студенти, директори 
на училища и детски градини, представители на 
инспектората и учители.  

• Съвместни инициативи с Регионална библиотека 
«Любен Каравелов» 

• Научноприложен семинар за студенти 
„Методология на литературната анкета” за 
студенти от ІІІ и ІV курс от специалност Български 
език и история с участие на учители от град Русе и 
региона. 

• МАЛКОТО ГОЛЯМО ЧЕТЕНЕ с програма 
осъществявана от студенти (специалности ПНУП, 
НУПЧЕ и БЕИ) и деца от ЦДГ «Чучулига». 

 
 
14.05 
 
 
16.05 
 
 
 
 
21.05. 
 
 
регулярно 
(от 
28.11.2012) 
регулярно 
 
януари, 
февруари 
 
регулярно 
 
28.06 

 Специалност МИ и магистърски курсове ИОТ и 
ИТОМИ 

• Вечер на специалността, с участието на студенти 
преподаватели, представители на инспектората,  
директори на училища и учители 

• Студентска научна сесия и с участието на 
чуждестранни студенти от университети, с които 
има сключени проекти и договори по програми 
Еразъм и ЦЕПУС.    

Специалности КН и ИИТБ 
• Вечер на специалността, с участието на студенти, 

преподаватели от катедрата и гости от фирми и 
занимаващи се с производство на софтуер. 

• Срещи с представители на софтуерни фирми за 
представяне на дейността им пред студентите 

• Участие в Академичната инициатива на IBM-
България. 

• Срещи за обсъждане на възможности за приемане 
на студенти на стаж в софтуерни фирми 

• Участие на служители на софтуерни фирми в 
учебния процес  

• Дипломна защита на студентите от магистратура 
Софтуерно инженерство, на която традиционно 
участват и представители на софтуерни фирми. 

Юридически факултет 
12.04.2013  Организиране на научна конференция с преподаватели, 

студенти и магистрати по случай Деня на юриста – 16 
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април 
18.04.2013  Посещение на студенти в Общинска администрация, 

РОС, РРС, Административен съд и Окръжна прокуратура 
10.05.2013  Среща на студентите с работодатели и обсъждане на 

възможността за реализация на завършилите 
специалност “Право” 

Факултет Обществено здраве и здравни грижи 
11-15.06  Среща с ръководството на МБАЛ и началници на 

отделения относно промените при специалност 
Кинезитерапия. 

10-31.05  Кръгла маса по проблеми за развитието на Социални 
дейности в Област Русе. 

10-30.04  Съвместен семинар за учебните практики и стажове по 
Ерготерапия. 

Филиал Силистра 
м. февруари-
март 

Гимназии, 
СОУ,  
професио-
нални 
гимназии  

Провеждане на анкета с работодатели и кандидат-
студенти във връзка с установяване на потребността от 
определени специалности във Филиал-Силистра. 

м. март-април Филиал -
Силистра 

Провеждане на среща между бивши студенти, намерили 
добра реализация в различни професионални области, с 
работодатели, абсолвенти и преподаватели от Филиал-
Силистра. 

м. март-април РИО на 
МОМН 

Срещи в РИО на МОМН с потребителите на 
педагогически кадри (училища, библиотеки, медии и др.) 
и с ръководствата на базовите училища в град Силистра 
за обсъждане на въпроси от взаимен интерес.  
Участници: Ръководство на Филиала, ръководители 
катедри, директори на училища от област Силистра 

м. април Община 
Силистра 

Провеждане на тристранна среща между представители 
на Община Силистра, работодатели и преподаватели от 
Филиал-Силистра. 
Участници: Представители на Общината, Ръководство на 
Филиала, ръководители катедри, директори на училища 
от област Силистра и представители на културни и 
обществени институции (медии, музеи, библиотеки, 
Община, Областна управа). 

април Филиал -
Силистра 

Демонстративен тренинг “Как да си намеря работа” 
Участват абсолвенти и работодатели. 

В дните на 
Майските 
празници 
м. май 

Филиал -
Силистра 

Провеждане на традиционния Ден на отворените 
врати. 
Отчитане на резултатите от проведените конкурси за есе, 
превод и мултимедийна презентация. 
Присъстват: студенти, преподаватели, базови учители и 
ученици от училища в Силистра. 

м. май гр.Силистра Посещение на студенти в частни автосервизи и срещи с 
работодатели 

м. май Фирмени 
офиси в гр. 
Силистра 

Провеждане на срещи с работодатели от следните 
предприятия: 
1. ЕМИ - АД 
2. Хром АД 
3. Фазерлест АД 
4. Лесилмаш 98 АД 
Участници: студенти, ръководството на Филиала и 
преподаватели от катедра ТПМН 

В дните на 
Майските 

Филиал -
Силистра 

Вечер на специалността ФИ   
Провеждане на състезание „Минута стига” със студенти 
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празници от специалност „Педагогика на обучението по физика и 
информатика” 
Присъстват: студенти, преподаватели, базови учители и 
ученици  от училища в Силистра. 

В дните на 
Майските 
празници 

Филиал -
Силистра 

Мултимедийни презентации на тема, свързана със 
спецификата на специалността ТТТ. 
Представяне: студенти от специалност ТТТ. 
Присъстват: студенти, преподаватели от катедрата, 
ученици от професионалните гимназии. 

В дните на 
Майските 
празници 

Филиал -
Силистра 

Провеждане на викторина със студенти от специалност 
Електроинженерство. 
Присъстват студенти, преподаватели от катедрата, 
ученици от професионалните гимназии. 

Филиал Разград 
Работни срещи на Ръководството с Управители на 
фирми от региона. Установяване на нови контакти. 
Посещения на студентите във фирми свързани с 
професионалните направления във Филиала. 
 

06.05-20.06 Филиал-
Разград 

Семинар-обучение на завършващи студенти: „Поведение 
и изисквания при кандидатстване за работа” 

22.05. 10.00ч. 
Филиал-
Разград 

Ден на Филиал-Разград: 
• Среща на успешно реализирани и настоящи 

студенти; 
• Работна среща на Консултативния съвет към 

Филиал-Разград; 
• Представяне на студентски разработки пред 

представителите от бизнеса;  
Заключителна университетска проява 

Октомври 2013 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕД МЕДИИТЕ  
Ноември 2013 УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТИТЕ И 

ДИСКУСИЯ  
 

С помощта на Дирекцията за Връзки с обществеността беше планирана и 
организирана широка комуникационна стратегия за събитията от проявата «Дни 
на работодателите-потребители на кадри на Русенския университет»`2013. 
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 споменавания на Русенския университет в масмедиите във връзка 
с организираните дни е 11.  
 Русенкият университет е партньор на МОН по проект “Студетски практики”. 
Активна работа по проекта започна през май 2013 г. Проектът продължава и 
през 2014 г. Очаква се практира в реални условия да проведат общо над 2000 
студенти редовно и задочно обучение. 
 
 Табл. 3.7.2. 
 Изплатени стипендии на студенти по проект “Студентски практики” до  

м. февруари 2014 г. 
 

Месец Брой студенти Изплатени стипендии-сума, лв 
август, 2013 233 111840 
септември, 2013 179 85920 
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октомври, 2013 82 39360 
ноември, 2013 132 63360 
декември, 2013 215 103200 
януари, 2014 257 123360 
февруари, 2014 270 129600 
 Общо 1368 656640 

 
 Общият брой преподаватели наставници до този момент са 112, като 
всеки е имал средно по 12 студенти. Общо изплатената сума на наставниците е 
около 130 000 лв. без осигуровките. Хубава е, че много от колегите са млади 
преподаватели. Избраните от фирмите ментори в помощ на студентите са 
получили около 260 000 лв. общо. Общият брой договори сключен с фирми и 
организации е над 200.  
 

3.8. 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 Школа “Млад 
преподавател”.  

През 2013 г. сформираната група от 14 млади преподаватели, участници в 
школата,  продължи обучението си в организирания от университета курс по 
английски език в по-високо ниво - В2.  

В началото на 2014 г. е сформирана трета група от млади преподаватели 
– общо 38, назначени през 2013 г.  Разработен е график и план за обученията. 

 
3.9.  Участие в органите на НАОА. 
Трима преподаватели на Русенкия университет работиха и през 2013 

година като членове на три от осемте Постоянни комисии на НАОА: 
- проф. Степан Терзиян-член на Постояната комисия по природни науки и 

математика; 
- доц. Виолета Ванева-член на Постояната комисия по Пеггогически науни; 
- доц. Радослав Кючуков-член на Постояната комисия по Технически науки 

и военно дело. 
Проф. Велизара Пенчева е един от единадесетте члена на 

Акредитационния съвет на НАОА. Освен това, тя е наблюдаващ работата на 
Постояната комисия по Технически науки и военно дело в НАОА. 

Проф. Пенчева участва в работната група подготвила доклада самооценка 
на НАОА за одит от Европейската асоциация за качество във висшето 
образование-ENQA. 

През 2013 г. преминаха успешно обучение за експерти на НАОА по 
дистанционно обучение около 20 преподаватели. 

Много колеги са търсени като експерти на НАОА за участие в работата на 
Експертните групи по отделните професионални направления. 
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3.10. Други дейности в Дирекция Качество на образованието и 
акредитация 

Другите дейности, извършени в периода са продиктувани от 
необходимостта за разширяване и усъвършенстване на системата по качество 
на образованието и академичния състав в университета. Основните от които са: 

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

- докладване в АС на материали свързани със развитие на вътрешно 
университетската система по качество (табл. 3.10.1) 

 
 

Табл. 3.10.1 
Дневен ред на заседания на АС, в които са включени  

въпроси на КОА 
Заседание на 

Академичния 

съвет  

Точка 

Структурни промени в университета 

 22.01.2013 
Акредитационни процедури. 

12.02.2013 Структурни промени в университета 

19.03.2013 Акредитационни процедури 

Резултати и анализ на анкети и одити, проведени през зимния семестър на уч. 

2012/13 година.  

Оценка на състоянието на университетската система по качество на 

образованието. 

21. 05. 2013год 

Акредитационни процедури 

2. 07. 2013год Акредитационни процедури 

Структурни промени  24.09.2013 

Акредитационни процедури 
29 .10.2013 Акредитационни процедури  

Резултати и анализ на анкети и одити, проведени през летния семестър на 

учебната 2012/13 година 

17.12.2013 

Акредитационни процедури 

 
- 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 за проведените акредитации и за състоянието на 
вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на 
обучение и на академичния състав през 2013г. 

Общо проведени заседания на Университетската комисия по качество на 
образованието (УККО)  – шест. 

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

 



 9 

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. 

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. 

9. Преподаватели от Русенския университет участват активно и 
успешно в работата на органите на НАОА. 
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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 2013 г. 
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РЕШЕНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПО 
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НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И 

АКРЕДИТАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

И АКРЕДИТАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИ В РУСЕНСКИЯ 

УНИВЕРСИТЕТ ЗА 2013 г. 
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ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ВЪВ ВРЪЗКА С 

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА 

ОЦЕНЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ  

КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ И 

АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ ЗА 2013 г. 
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С П Р А В К А 
за  процедурите за програмна акредитация на професионалните направления 

и специалностите  към 30.03.2014 година 
(21  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)  15 000 студенти и докторанти  – 
писмо. изх. № 748/06.07.2012 г. на Председателя на НАОА.  

 

Шифър и 
области на 
висшето 

образование 

Шифър и 
наименова
ние на 

професион
алното 

направлен
ие 

Шифър и наименование на 
специалностите  в Русенския 
университет “ Ангел Кънчев” 

ОКС 
 

Основно звено 
(факултет, 
колеж) или 
филиал за 

осигуряване на 
обучение в 

професионално
то направление 

Получена оценка 
и 

дата на 
акредитиране 

Състояние на 
процедурата 
Акредитирана 

до: 

1 2 3 4 5 6 7 

Предучилищна и начална училищна 
педагогика Б ФПНО 

Начална училищна педагогика и чужд 
език Б ФПНО 

Социална педагогика Б ФПНО 
Съвременни образователни 

технологии в детската градина и 
началното училище 

М 
ФПНО 

Педагогическа превенция на 
престъпността и пробационни 
практики 

М 
ФПНО 

Лингводидактика в началното 
училище (английски език) 

М ФПНО 

1.2.  
Педагогика 

Лингводидактика в прогимназиалния 
етап (английски език) 

М ФПНО 

оценка 9.05, 
6 год., писмо 

1105/01.08.2013г. 
на НАОА 

Успешна 
акредитация 

Акредитирано до 
16.07.2019 

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 

Педагогика на обучението по 
български език и чужд език Б Филиал – 

Силистра 

1. Педагогически 
науки 
(2 проф. 
направления) 

1.3.  
Педагогика 
на 
обучението 
по …  

Педагогика на обучението по физика 
и информатика 

Б Филиал - 
Силистра 

оценка Мн. добра, 
6 год., писмо 

570/08.05.2008г. на 
НАОА 

Успешна 
акредитация 

Акредитирано до 
2014 

Б ФБМ 3.3. 
Политическ
и науки 
 

Европеистика 
М ФБМ/БРИЕ 

оценка Мн. добра, 
6 год., писмо 

440/03.04.2009г. на 
НАОА 

Успешна 
акредитация 

Акредитирано до 
2015 

3.4. 
Социални 
дейности 

Социални дейности 
Клинична социална работа 

Б 
 М ФОЗЗГ 

Положителна 
оценка , писмо № 
823/23.07.2012 г. 

до 2015 г. 

3.6.  
Право 

Право 
(специалност от регулираните 
професии) 

М ЮФ 

 
оценка 8.57, 
5 год., писмо 

1551/28.11.2013г. 
на НАОА 

Успешна 
акредитация 

Акредитирано до 
24.10.2018 

Стопанско управление Б, М ФБМ 
3.7. 
Администра
ция и 
управление 
 

Мениджмънт на регионалното 
развитие 

М ФБМ 

 
оценка Добра, 
6 год., писмо 

1250/02.12.2008г. 
на НАОА 

 

Успешна 
акредитация 

Акредитирано до 
2014 

Международни икономически 
отношения 

Б ФБМ 

Маркетинг Б, М 
Икономика Б 

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

3.8.  
Икономика 

Корпоративен маркетинг М 
ФБМ 

оценка 9.18, 
6 год., писмо 

71/22.01.2014г. на 
НАОА 

 

Успешна 
акредитация 

Акредитирано до 
3.12.2019 

Финансова математика Б ФПНО 4.  
Природни науки, 
математика и 
информатика 

4.5. 
 
Математика 

Математическо моделиране в 
инженерството М ФПНО 

оценка 
положителна 
3 год., писмо 

380/18.03.2013 г. 
на НАОА 

Успешна 
акредитация  

Акредитирано до 
04.02.2016 
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Информатика и информационни 
технологии 

Б ФПНО 
(2  проф. 
направления) 4.6. 

 Информа-
тика и 
компютърни 
науки 

Информатика М ФПНО 

оценка Мн. добра, 
6 год., писмо 

1151/10.11.2008 г. 
на НАОА 

Успешна 
акредитация 

Акредитирано до 
2014 

Земеделска техника и технологии Б, М АИФ 

Хидравлична и пневматична техника Б, М АИФ 

Техническо поддържане и 
надеждност Б АИФ 

Машиностроителна 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 
Ресурсоспестяващи технологии М МТФ 
Инструментално производство М МТФ 
Технологии и машини с ЦПУ М МТФ 
Машиностроене М МТФ 
Уредостроене М МТФ 
Роботика и роботизирани системи М МТФ 

5.1.   
Машинно 
инже-
нерство 

Управление на качеството М МТФ 

оценка Мн. добра, 
6 год., писмо 

715/16.06.2008 г. 
на НАОА 

Успешна 
акредитация 

Акредитирано до 
2014 

Електроенергетика и 
електрообзавеждане Б, М ФЕЕА  

Електроника Б, М ФЕЕА 

5.2. 
Електротехн
ика, 
електроника 
и 
автоматика Автоматика, информационна и 

управляваща техника Б, М ФЕЕА 

оценка Мн. добра, 
6 год., писмо 

486/13.04.2009 г. 
на НАОА 

Успешна 
акредитация 

Акредитирано до 
2015 

Компютърни системи и технологии Б, М ФЕЕА 
5.3. 
Комуникаци
онна и 
компютърна 
техника 

Комуникационна техника и 
технологии 

Б, М ФЕЕА 

оценка Мн. добра, 
6 год., писмо 

1387/17.12.2009 г. 
на НАОА 

Успешна 
акредитация 

Акредитирано до 
2015 

Транспортна техника и технологии Б 

Технология и управление на 
транспорта Б, М 

Експлоатация на флота и 
пристанищата 

Б 

Автомобилна техника М 
Диагностика, обслужване и ремонт на 
автомобилна техника М 

Автоматизирано проектиране на 
транспортна и машиностроителна 
техника 

М 

Изследване на двигатели с вътрешно 
горене 

М 

5.5.  
Транспорт, 
корабоплав
ане и 
авиация 

Хибридни и електрически превозни 
средства М 

ТФ 
 

оценка  9.25, 
6 год., писмо 

1314/15.10.2013 г. 
на НАОА, 

Успешна 
акредитация 

Акредитирано до 
12.09.2019 

Технология на материалите и 
материалознание Б, М 

5. 
Технически 
науки 
(9  проф. 
направления) 

5.6. 
Материали 
и 
материалоз
нание 

Заваряване и нормативна база М 

МТФ 

оценка  8.72, 
5 год., писмо 

315/05.03.2014 г. 
на НАОА 

Успешна 
акредитация 

Акредитирано до 
30.01.2019 
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5.10.  
Химични 
технологии 

Химични технологии Б Филиал Разград 

 
Оценка 8,93.,  
5 год., писмо 

672/23.05.2013 г. 
на НАОА 

Успешна 
акредитация 

Акредитирано до 
16.05.2018 

5.11. 
Биотехнолог
ии 

Биотехнологии  Б Филиал Разград 

оценка Мн.добра.,  
6 год., писмо 

116/7.02.2011 г. на 
НАОА 

Успешна 
акредитация 

Акредитирано до 
28.01.2017 

5.12.  
Хранителни 
технологии 

Технология на храните Б Филиал Разград 

оценка Мн.добра.,  
6 год., писмо 

2098/17.12.2010 г. 
на НАОА 

Успешна 
акредитация 

Акредитирано до 
10.12.2016 

Индустриално инженерство  Б, М МТФ 
Индустриален мениджмънт Б, М ФБМ 
Промишлен дизайн Б, М АИФ 
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 
растениевъдството 

М АИФ 

Управление на технологиите в 
животновъдството 

М АИФ 

5.13. 
Общо 
инженерств
о 

Индустриален мениджмънт и 
маркетинг 

М ФБМ 

оценка Мн.добра., 
6 год., писмо 

2124/21.12.2010 г. 
на НАОА 

Успешна 
акредитация 

Акредитирано до 
10.12.2016 

Растениевъдство Б АИФ 

Обработка и съхранение на 
растителна продукция 

М АИФ 6. Аграрни науки 
и ветеринарна 
медицина 

6.1. 
Растениевъ
дство 

Биологично земеделие М АИФ 

оценка 
Положителна, 
3 год., писмо 

1066/31.07.2013 г. 
на НАОА 

Успешно 
приключена 
процедура за 
оценяване на 

проект за 
откриване на 

професионаялно 
направление 6.1. 
Растениевъдство 
Акредитирано до 

18.07.2016 

Кинезитерапия Б ФОЗЗГ 7.4.   
Обществено 
здраве 

Ерготерапия Б ФОЗЗГ 

оценка Мн.добра,  
6 год., писмо 

945/31.07.2009 г. 
на НАОА 

Успешна 
акредитация 

Акредитирано до 
09.07.2015 

Медицинска сестра Б ФОЗЗГ 

Оценка 8.27,  
5 год., писмо 

336/10.03.2014 г. 
на НАОА 

7. 
Здравеопазване 
и спорт 
(2 проф. 
направления) 7.5.   

Здравни 
грижи 

Акушерка Б ФОЗЗГ 

Оценка 8.30,  
5 год., писмо 

334/10.03.2014 г. 
на НАОА 

Успешна 
акредитация 

Акредитирано до 
13.02.2019 
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С П Р А В К А 
за програмната акредитация на обучението по образователна и научна степен 

“Доктор” към 01.03.2014 година 
(акредитирани 44 докторски програми) 

 
 

Докторска програма    
 
 
 

№ 
по 
ред 

 
 
 

Шифър 

 
 
 

Наименование 

 
 
 
 

Обучаващо 
звено 

Получена оценка и писмо от 
НАОА  

Срок на 
акредитация 

1 2 3 4 5 6 

1 02.01.10 Технология на машиностроенето  РУ “А. 
Кънчев” –  
МТФ 

Мн. добра, 
6 год., писмо 236/1.03.2011 
г. на НАОА 

Акредитирана до 
18.02.2017 

2 02.01.13 Рязане на материалите и режещи 
инструменти 

РУ “А. 
Кънчев” –  
МТФ 

Мн. добра, 
6 год., писмо 236/1.03.2011 
г. на НАОА 

Акредитирана до 
18.02.2017 

3 02.09.01 Металознание и термична обработка на 
металите 

РУ “А. 
Кънчев” –  
МТФ 

Мн. добра, 6 години, писмо 
2085/9.12.2010 
 

Акредитирана до 
03.12.2016 

4 02.01.02 Материалознание и технология на 
машиностроителните материали 

РУ “А. 
Кънчев” –  
МТФ 

Мн. добра, 
6 год., писмо 236/1.03.2011 
г. на НАОА 

Акредитирана до 
18.02.2017 

5 02.01.17 Технологии, машини и системи за 
обработка чрез пластично деформиране 

РУ “А. 
Кънчев” –  
МТФ 

Мн. добра, 
6 год., писмо 236/1.03.2011 
г. на НАОА 

Акредитирана до 
18.02.2017 

6 01.02.02 Приложна механика РУ “А. 
Кънчев” –  
МТФ 

Мн. добра, 
6 год., писмо 236/1.03.2011 
г. на НАОА 

Акредитирана до 
18.02.2017 

7 01.02.04 Механика на твърдото деформируемо тяло РУ “А. 
Кънчев” –  
МТФ 

Мн. добра, 
6 год., писмо 236/1.03.2011 
г. на НАОА 

Акредитирана до 
18.02.2017 

8 02.05.12 Метрология и метрологично осигуряване РУ “А. 
Кънчев” –  
МТФ, кат. 
“ТМММ” 

Мн. добра, 6 години, писмо 
606/12.05.2008 
 

Акредитирана до 
09.05.2014 

9 02.01.42 Двигатели с вътрешно горене РУ “А. 
Кънчев” –  
ТФ 
 

Оценка 9,27 
6 години, писмо 
1417/17.12.2012 г. 

Акредитирана до 
15.11.2018 

10 02.01.49 Автомобили, трактори и кари РУ “А. 
Кънчев” –  
ТФ 
 

Оценка 9,34 
6 години, писмо 
1417/17.12.2012 г. 

Акредитирана до 
15.11.2018 

11 02.01.03 Машинознание и машинни елементи РУ “А. 
Кънчев” –  
ТФ 
 

Оценка 9,33 
6 години, писмо 
1417/17.12.2012 г. 

Акредитирана до 
15.11.2018 

12 02.14.07 Управление и организация на 
автомобилния транспорт 

РУ “А. 
Кънчев” –  
ТФ 

Оценка 9,42 
6 години, писмо 
1417/17.12.2012 г. 

Акредитирана до 
15.11.2018 

13  Докторска програма „Системи и технологии 
в транспорта за опазване на околната 
среда” 
от професионално направление5.5. 
Транспорт, авиация и корабоплаване от 
област на висшето образование 5. 
Технически науки 

РУ “А. 
Кънчев” –  
ТФ 

Оценка 9.40,  
6 години, писмо 
1314/15.10.2013 
 

Акредитирана до 
12.09.2019 

14 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 
07.03.2014 

15 02.18.02 Механизация и електрификация на 
животновъдството 

РУ “А. 
Кънчев” ,  
АИФ 

Мн. добра, 6 години, писмо 
453/27.03.2008 
 

Акредитирана до 
07.03.2014 

16 02.01.39 Селскостопански и хидромелиоративни 
машини 

РУ “А. 
Кънчев” –  

Мн. добра, 6 години, писмо 
606/12.05.2008 

Акредитирана до 
09.05.2014 
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АИФ, кат. “ЗТ”  
17 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 
09.05.2014 

18 02.06.13 Промишлена топлотехника РУ “А. 
Кънчев” –  
АИФ, кат. 
“ТХП” 

Мн. добра, 6 години, писмо 
606/12.05.2008 
 

Акредитирана до 
09.05.2014 

19 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 
09.05.2014 

20 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 
09.05.2014 

21 02.19.06 Ергономия и промишлен дизайн РУ “А. 
Кънчев” –  
АИФ 

Мн. добра, 6 години, писмо 
2085/9.12.2010 
 

Акредитирана до 
03.12.2016 

22 02.04.15 Електроснабдяване и електрообзавеждане  РУ “А. 
Кънчев” –  
ФЕЕА 

Мн. добра, 6 години, писмо 
361/26.03.2009 

Акредитирана до 
23.01.2015 

23 02.21.08 Автоматизация на производството РУ “А. 
Кънчев” –  
ФЕЕА 

Мн. добра, 6 години, писмо 
361/26.03.2009 

Акредитирана до 
23.01.2015 

24 02.20.08 Електронизация /по отрасли и научни 
специалности/ 

РУ “А. 
Кънчев” –  
ФЕЕА 

Мн. добра, 6 години, писмо 
361/26.03.2009 

Акредитирана до 
23.01.2015 

25 02.07.01 Теоретични основи на комуникационната 
техника 

РУ “А. 
Кънчев” –  
ФЕЕА 

Мн. добра, 6 години, писмо 
413/6.04.2011 
 

Акредитирана до 
25.03.2017 

26 02.07.20 Комуникационни мрежи и системи РУ “А. 
Кънчев” –  
ФЕЕА 

Мн. Добра, 6 години, писмо 
1291/23.11.2009 

Акредитирана до 
13.11.2015 

27 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 
13.11.2015 

28 02.21.07 Автоматизирани системи за обработка на 
информация 

РУ “А. 
Кънчев” –  
ФЕЕА 

Мн. Добра, 6 години, писмо 
1291/23.11.2009 

Акредитирана до 
13.11.2015 

29 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 
13.11.2015 

30 05.05.01 Теория на държавата и правото. История 
на политическите и правни учения 

РУ “А. 
Кънчев” –  
ЮФ 

Оценка 8.87, 5 години, 
писмо 1551/28.11.2013 
 

Акредитирана до 
24.10.2018 

31 05.05.08 Гражданско и семейно право РУ “А. 
Кънчев” –  
ЮФ 

Мн. Добра, 6 години, писмо 
1232/28.10.2009 

Акредитирана до 
15.10.2015 

32 05.07.01 Теория на възпитанието и дидактиката РУ “А. 
Кънчев” –  
ФПНО 

Мн. Добра, 6 години, писмо 
1370/16.12.2009 

Акредитирана до 
19.11.2015 

33 05.07.03 Методика на обучението /по отрасли и 
видове науки/: математика; информатика и 
информационни технологии; физика. 

РУ “А. 
Кънчев” –  
ФПНО 

Мн. Добра, 6 години, писмо 
1370/16.12.2009 

Акредитирана до 
19.11.2015 

34 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 
19.11.2015 

35 05.02.18 Икономика и управление (индустрия) РУ “А. 
Кънчев” –  
ФБМ 

Мн. добра, 6 години, писмо 
729/17.06.2009 

Акредитирана до 
19.05.2015 

36 05.02.01 Политическа икономия РУ “А. 
Кънчев” –  
ФБМ 

Мн. добра, 6 години, писмо 
729/17.06.2009 

Акредитирана до 
19.05.2015 

37 05.02.21 Организация и управление на 
производството (индустрия) 

РУ “А. 
Кънчев” –  
ФБМ 

Мн. добра, 6 години, писмо 
729/17.06.2009 

Акредитирана до 
05.2015 

38  Докторска програма Организация и 
управление  извън сферата на 
материалното производство (външна 
политика и многостепенно управление в 
Европейския съюз) от професионално 
направление 3.3. Политически науки, 

РУ “А. 
Кънчев” –  
ФБМ 

Оценка 9,32 
6 години, писмо 
1309/25.10.2011  

Акредитирана до 
28.09.2017 
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област на висшето образование Социални, 
стопански и правни науки 

39 05.03.06 История на България РУ “А. 
Кънчев” –  
ФПНО 

Мн. добра, 6 години, писмо 
2156/27.12.2010 

Акредитирана до 
01.12.2016 

40  Докторска програма Диференциални 
уравнения, професионално направление 
4.5 Математика, област на висше 
образование 4. Природни науки, 
математика и информатика 

РУ “А. 
Кънчев” –  
ФПНО 

Мн. добра, 6 години, писмо 
152/15.02.2011 
 

Акредитирана до 
03.02.2017 

41  Докторска програма Информатика, 
професионално направление 4.6 
Информатика и компютърни технологии, 
област на висше образование 4. Природни 
науки, математика и информатика 

РУ “А. 
Кънчев” –  
ФПНО 

Мн. добра, 6 години, писмо 
152/15.02.2011 
 

Акредитирана до 
03.02.2017 

42  Докторска програма Математическо 
моделиране и приложение на 
математиката, професионално 
направление 4.5 Математика, област на 
висше образование 4. Природни науки, 
математика и информатика 

РУ “А. 
Кънчев” –  
ФПНО 

Мн. добра, 6 години, писмо 
152/15.02.2011 
 

Акредитирана до 
03.02.2017 

43  Докторска програма Общо и сравнително 
езикознание в професионално 
направление 2.1 Филология от област на 
висшето образование 2. Хуманитарни 
науки 

РУ “А. 
Кънчев” –  
ФБМ – 
катедра 
Европеистика, 
ФПНО – 
катедра БЕЛИ 

Оценка 8.10,  
5 години, писмо 
179/21.02.2012 
 

Акредитирана до 
11.01.2017 

44  Докторска програма Български език в 
професионално направление 2.1 
Филология от област на висшето 
образование 2. Хуманитарни науки 

РУ “А. 
Кънчев” –  
ФПНО, 
Филиал-
Силистра 

Оценка 8.27,  
5 години, писмо 
181/21.02.2012 
 

Акредитирана до 
11.01.2017 

 

 

 


