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ГОДИШЕН ОТЧЕТ 
НА РЪКОВОДСТВОТО НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 

“АНГЕЛ КЪНЧЕВ”  ЗА 2015 ГОДИНА 
РАЗДЕЛ  “АКРЕДИТАЦИЯ И КАЧЕСТВО НА 

ОБУЧЕНИЕ” 
 

 ВЪВЕДЕНИЕ 
 

В структурата на нaпрaвлението са: Дирекция Качество на образованието, 
Център за кариерно развитие и Център за продължаващо обучение. 

Основните задачи на направлението през 2015 година бяха:  
- поддържане и развитие на вътрешноуниверситетската система за 

управление на качеството на образованието и преподавателския състав; 
- провеждане на акредитационни процедури; 
- по-нататъшно развитие на системата за подпомагане кариерното 

развитие на студентите; 
- провеждане на качествено продължаващо обучение и развитие на 

Центъра за продължаващо обучение; 
- планиране и координация във вътрешната и външна за университета 

среда; 
- оценка на риска и превантивни дейности;  
- работа с предложения и жалби. 
 
1. Акредитация и качество на обучението 

 
 През 2015 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, 
докторски програми и процедура по оценяване на проект за откриване на ново 
професионално направление. Работеше се и по подготовка на документация 
във връзка с предстоящото следакредитационно наблюдение и контрол по 
изпълнение на препоръките, дадени при институционалната акредитация на 
университета през 2012 г.  
 

1.1.. Акредитационни процедури 
 
Структурни промени  
Академичният съвет на свое заседание взе решение за преминаване на 

катедра Приложна математика и статистика в структурата на друго основно 
звено (табл. 1.1.): 

 
Табл. 1.1.  

Решения на Академичния съвет във връзка със структурни промени 
№ Заседание 

на АС 
Решение на АС 

1 07.07.2015 
Академичният съвет реши, считано от 01.09.2015 год., да се 
премести катедра Приложна математика и статистика от 
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структурата на факултет Обществено здраве и здравни грижи в 
структурата на факултет Природни науки и образование, като 
катедрата запази наименованието си, академичния си състав, 
действащия ръководител и осъществяваната учебна и 
научноизследователска дейност. Същата продължава да 
отговаря за обучението по дисциплини, които методично 
ръководи към момента. 

 
 
Програмна акредитация на професионални направления и 

докторски програми 
 
Заявени програмни акредитации  
През 2015 година са заявени процедури за програмни акредитации на 4 

професионални направления, 1 специалност от регулираните професии и 4 
докторски програми (Табл.1.2.)  

Таблица 1.2.  
Заявени програмни акредитации  

Област на висше 
образование 

Професионално 
направление Докторска програма Дата на 

заявяване 
1 2 3 4 

3. Социални, 
стопански и правни 
науки 

3.4. Социални 
дейности  23.03.2015 

4. Природни науки, 
математика и 
информатика 

4.5. Математика  15.06.2015 

5. Технически науки 5.13. Общо 
инженерство  02.12.2015 

6. Аграрни науки и 
ветеринарна 
медицина 

6. Растениевъдство  29.10.2015 

9. Сигурност и 
отбрана 

9.1. Национална 
сигурност  12.02.2015 

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

5.1. Машинно 
инженерство 

Механика на 
деформируемото 
твърдо тяло 

02.12.2015 
5. Технически науки 

5.13. Общо 
инженерство 

Ергономия и 
промишлен дизайн 

02.12.2015 
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Общо и сравнително 
езикознание 

2.1. Филология 
Български език 2. Хуманитарни 

науки 
2.2. История и 
археология История на България 

21.12.2015 

 
Посещения на Експертни групи от НАОА 
През 2015 г. Русенският университет беше посетен от 6 експертни групи 

(ЕГ) на НАОА за: 4 процедури за програмни акредитации на професионални 
направления, 1 процедура за програмна акредитация на специалност от 
регулираните професии, 1 проект за откриване на ново професионално 
направление и 1 процедура за програмна акредитация на докторски програми 
(Табл. 1.3). 

 
Таблица 1.3 

Посещения на ЕГ на НАОА през 2015 г. 
Период на 

посещение от 
ЕГ на НАОА 

 
Факултет 

Оценка 
Професионално направление/ 
Докторска програма/Проект 

1 2 3 4 

26-29.05.2015 ФЕЕА 9.32 
5.2. Електротехника, електроника и 
автоматика и на 3 докторски програми 
от професионалното направление 

27-29.05.2015 ФБМ 9.20 9.1. Национална сигурност 
06-08.07.2015 ФОЗЗГ 8.10 7.4. Обществено здраве 

09-11.07.2015 ФОЗЗГ 8.24 
Специалност от регулираните 
професии „Кинезитерапия” 

22-25.09.2015 ФБМ 9.20 3.3. Политически науки 
23-25.11.2015 ФОЗЗГ  3.4. Социални дейности  

 
Получени акредитации: 
През 2015 година са получени акредитации на:  
 4 професионални направления:  3.3. Политически науки; 

3.7.Администрация и управление; 5.2. Електротехника, електроника и 
автоматика;  7.4. Обществено здраве 

 1 специалност от регулираните професии „Кинезитерапия”.  
 1 проект за откриване на професионално направление - 

9.1.Национална сигурност; 
 1 специалност за обучение в ОКС бакалавър и 1 магистърска 

програма, акредитирани за обучение в дистанционна форма;  
 7 докторски програми (табл. 1.4). 

 
Таблица 1.4 

Докторски програми, получили акредитация през 2015 г.  
Област на 
висше 
образо-
вание 

Професионално 
направление 

Докторска програма 
Дата на 

получаване на 
акредитацията 

Оценка 

1 2 3 4 5 
3. Социални, 3.7. Социално управление 04.01.2015 8.22 
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Администрация и 
управление 

Организация и управление на 
производството (индустрия) 02.09.2015 8.66 

Политическа икономия 
02.09.2015 8.84 

стопански и 
правни 
науки 

3.8. Икономика 
Икономика и управление 
(индустрия) 02.09.2015 

9.23 
 

Електроснабдяване и 
електрообзавеждане 17.07.2015 9.52 

Автоматизация на 
производството 17.07.2015 9.50 

5. 
Технически 
науки 

5.2. 
Електротехника, 
електроника и 
автоматика 

Електронизация 17.07.2015 9.52 

  
 Общи данни за състоянието на програмните акредитации 
 Обобщено данните за състоянието на програмните акредитации в 
Русенския университет към 31.12.2015 г. са посочени в табл. 1.5. 

 
Таблица 1.5. 

Състояние на процедурата 
Брой професионални 

направления/ докторски 
програми 

Професионални направления 
Общо професионални направления за Русенския 
университет  
ПН в процедура 

23 
 

9 
Докторски програми 

Общо докторски програми за Русенския университет 
Акредитирани докторски програми в процедура 
Нови докторски програми в процедура 

46 
9 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 1.1. Динамика на акредитираните професионални направления и 
докторски програми 
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Състоянието на акредитационните процедури по факултетите и 
филиалите е представено в табл. 1.6. 

 
Таблица 1.6  

Брой акредитационни процедури и тяхното състояние по основни звена 

Факултет
/ филиал 

Общо 
проф. 
нап-
рав-
ления 

Професионално направление Оценка 

Общо 
акредити-

рани 
докторски 
програми в 

ПН 
1 2 3 4 5 

АИФ 3 
5.1.Машинно инженерство 
5.13. Общо инженерство 
6.1. Растениевъдство 

9.09 
мн.добра 

положителна 

12 
2 
- 

МТФ 3 
5.1.Машинно инженерство 
5.6. Материали и материалознание 
5.13. Общо инженерство 

9.09 
8.72 

мн.добра 

12 
2 
2 

ЕЕА 2 

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

9.32 
 

мн. добра 
 

3 
 

3 

ТФ 1 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация 9.25 5 

ФБМ 4 

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

9.20 
8.46 
9.18 

мн. добра 

1 
2 
2 
2 

 
 
 

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 
9.30 

- 
положителна 

9.28 

1 
1 
2 
2 
1 

ЮФ 1 3.6. Право 8.57 2 

ФОЗЗГ 3 

3.4. Социални дейности 
7.4. Обществено здраве 
Специалности от регулирани професии: 
- Кинезитерапия 
- Медицинска сестра 
- Акушерка 

положителна 
8.10 

 
8.24 
8.27 
8.30 

- 
 

Филиал 
Силис-
тра 

1 1.3. Педагогика на обучението по 9.30 1 
 

Филиал 
Разград 

 
3 

5.10.Химични технологии. 
5.11. Биотехнологии 
5.12. Хранителни технологии 

8.93 
мн.добра 
мн.добра 

- 

 

Динамиката на акредитационните оценки на професионалните 
направления е представена на фиг. 1.2. 
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Фиг. 1.2. Динамика на акредитационните оценки на професионалните 

направления 
 
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 и на 
специалности от регулирани професии, 1 становище във връзка с оценяване на 
проект за откриване на професионално направление и 6 становища  във връзка 
с процедури за програмни акредитации на докторски програми.  

Следакредитационно наблюдение и контрол 
В съответствие с чл.11, ал.4 от Закона за висшето образование 

Националната агенция за оценяване и акредитация осъществява 
следакредитационно наблюдение и контрол (САНК) и контрол върху:  
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 способността на институцията и на нейните основни звена и филиали да 
осигуряват високо качество на образованието и научните изследвания чрез 
вътрешна система за оценяване и поддържане на качеството;  

 изпълнението на дадените при оценяването и акредитацията препоръки; 
 спазването на капацитета на висшето училище, на капацитета на 

професионалните направления и на специалностите от регулираните професии. 
 

САНК, Институционална акредитация 
През 2015 г. се реализираха дейности във връзка с подготовката на 

документацията по предстоящия през 2016 г. институционален САНК на 
Русенския университет, както следва: 

 преглед на предприетите действия по изпълнение на препоръките на 
Акредитационния на НАОА от институционалната акредитация на университета 
през 2012 г.; 

 преглед на спазените срокове за изпълнение на препоръките; 
 преглед на реализираните дейности в периода 2012-2015 г. в 

съответствие с критериите на НАОА за следакредитационно наблюдение и 
контрол върху прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане 
на качеството на обучение и на академичния състав; 

 систематизиране на доказателствен материал за изпълнение на 
препоръките за функционирането на системата. 
  

САНК, Програмна акредитация 
През 2015 г., съгласно графика на НАОА, в Русенския университет нямаше 

професионални направления, които да подлежат на САНК.  
Основните звена работят приоритетно по предприемане на мерки и 

действия, свързани с изпълнение на препоръките на Акредитационния съвет и 
на Постоянните комисии 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. 

Броят на процедурите за програмни акредитации, преминали 
следакредитационно наблюдение и контрол в периода 2009-2015 г. е показан на 
фиг. 1.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 1.3. Професионални направления, преминали САНК  
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Според графика на НАОА за 2016 г. предстои САНК на специалност от 
регулираните професии Право.  

 
САНК, Съответствие на броя на обучаваните студенти и докторанти с 

определения от НАОА капацитет  
Русенският университет премина ежегодната акредитация за изпълнение 

на капацитет. На заседание на 18.06.2015 г. Акредитационният съвет на НАОА 
констатира, че Русенският университет „Ангел Кънчев” не е превишил броя на 
обучаваните студенти и докторанти през учебната 2014/2015 г. съгласно 
Регистъра на МОН и определения от АС на НАОА капацитет. 

 
От изложеното по акредитационните процедури могат да се направят 

следните изводи: 
1. Завършилите процедури по програмни акредитации на 

професионални направления през 2015 г. са с преобладаващи оценки 
над 9,00. 

2. Положителната оценка на проекта за разкриване на ПН 
9.1.Национална сигурност и подготовката на кадри в 
специалностите от професионалното направление засилва 
ключовата роля на Русенския университет в българо-румънския 
трансграничен регион край р.Дунав, както и в изпълнението на 
Европейската стратегия за Дунавския макрорегион. 

3.  Всички факултети, освен факултет Обществено здраве и здравни 
грижи имат акредитирани докторски програми. Общо 
акредитираните докторски програми в университета са 46.  

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

5. Академичното ръководство, факултетите, филиалите и 
обслужващите звена работят системно за изпълнение на 
препоръките от АС на НАОА за институционалната и програмната 
акредитация и за изготвяне на докладите за САНК. 

7. Русенкият университет има свои представители в три от осемте 
Постоянните комисии по области във висшето образование на 
НАОА за мандат 2012-2015 г., (Постоянна комисия по Технически 
науки-проф. А. Смрикаров, Постоянна комисия по Педагогически 
науки и социални дейности-доц. Виолета Ванева, Постоянна комисия 
по здравеопазване и спорт - Веселка Георгиева Михайлова, студент 
във ФОЗЗГ) както и представител в Постоянната комисия по САНК 
(проф. Златоживка Здравкова). В състава на Постоянната комисия 
по здравеопазване и спорт е включена студентка от Факултет 
«Обществено здраве и здравни грижи». В мандат 2011-2014 г. на 
Акредитационния съвет активно участва представител на 
университета (член на Акредитационния съвет и в предишния 
мандат). 
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1.2. Вътрешната Система за оценяване и поддържане на качеството 
на обучение и на академичния състав 

 
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. 

 
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 Зам.-ректора по 

развитие, координация и продължаващо обучение 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.  

Вътрешните одити се провеждат в съответствие с процедура “Одити”, 
приета с решение на Съвета по качество на образованието на Русенския 
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 Регистъра на 
докладите за несъответствие от проведените вътрешни одити. 

През 2015 г. бяха проведени три вътрешни одита, от които един тематичен 
през месец юни 2015 г. - за качество на обучението по докторски програми. 
(Табл. 1.7). 

Таблица 1.7  
Проведени вътрешни одити през 2015 г. 

№ Година 
Дата/период на 
провеждане 

Брой доклади за проведен 
вътрешен одит 

1 2015 април 2015 11 

2. 2015 юни 2015 40 

3. 2015 ноември 2015 11 

 
В одиторските екипи се включиха над 20 преподаватели, служители и 

докторанти, успешно преминали през 2013 г. 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" по проект 
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BG051PO001-3.1.08-0019 «Усъвършенстване на системата за управление в 
Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност.  

През м.ноември 2015 г. в екипите за провеждане на вътрешния одит в 
основните звена се включиха и 7 студенти, обучаващи се в специалност 
«Менижмънт на качеството и метрология» и в магистърска програма 
«Управление на качеството». 

Одитите през м.април и през м.ноември бяха върху цялата система. 
Одитирани бяха основните звена и филиалите, 24 катедри и Центъра за 
продължаващо обучение (ЦПО). Обобщените резултати от одитите са обсъдени 
на Академичен съвет. Съгласно одитните листи на екипите преобладаващите 
констатации са за съответствие с изискванията. Не са констатирани съществени 
несъответствия. 

За тематичния одит „Качество на обучението по докторски програми” са 
oдитирани катедрите, които отговарят за обучението по акредитираните 
докторски програми в Русенския университет. Подготвени са 40 доклада. Не са 
констатирани съществени несъответствия. 

Установените несъществени несъответствия са под одиторски контрол до 
отстраняването им. 

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

 
Външни одити 
 Одит по стандарта за управление ISO 9001:2008  

 През месец декември 2015 г. Центърът за продължаващо обучение беше 
одитиран от Бюро Веритас, България и получи Сертификат за качество с 
валидност 15.09.2018 г.  

Документът беше издаден след основен одит на Системата за управление 
на качество в Центъра. Системата за управление на ЦПО беше оценена и 
установено нейното съответствие с  изискванията на стандарта за управление 
ISO 9001:2008  с обхват на серификация: продължаващо обучение: повишаване 
на квалификацията, преквалификация, специализация, краткосрочни и 
дългосрочни курсове, ключови компетенции, други обучения. 

Бюро Веритас е световен лидер в сферата на сертификацията, 
инспекциите и изпитванията повече от 185 години. Сертификатите, издавани от 
компанията, са разпознаваем символ за качество, признат от над 900 
международни акредитационни и нотификационни органи. 

 Това е поредното постижение на университета в развитието на 
вътрешноуниверситетската система за качество на обучението и 
образованието. 

 
 Експертни групи на НАОА за: 

1. Програмни акредитации на професионални направления, на 
специалности от регулираните професии и на докторски програми 

2. Процедура за оценяване на Проект за разкриване на ново 
професионално направление 9.1. Национална сигурност. 

 
Култура на качеството  
Продължи работата по споделената отговорност на цялата академична 

общност на университета, свързана с  въпросите на качеството на 
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образованието и на преподавателския състав. Познатите управленски 
концепции като контрол на качеството, механизми за качество, управление на 
качеството и т.н. са технократски понятия и предлагат подход отгоре-надолу. 
Спецификата на академичната общност се сътои в това, че в нея има много 
успешни професионалисти, ангажирани с върхови постижения и към тях трудно 
може да се приложат процесите за управление отгоре надолу.  

Следователно качеството в работата трябва да бъде разглеждана като 
споделена стойност и колективна отговорност на цялата академична общност и 
на университетската администрация. В рамките на университета се работи за 
ефективно изграждане на култура на качеството, нагласите и поведението в 
рамките на университета. 

Развитието на културата на качество се развива в два аспекта (фиг.6.2.4) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Фиг. 1.4. 
Дейностите на Комисиите по качество във факултетите и филиалите, както 

и на отговорниците в катедрите са гаранцията за работата на всички звена по 
въпросите на качеството. 

На вниманието на ректорският екип през годината стоеше въпроса за 
създаване подходящи условия за академичната общност за качествено 
осигуряване на процесите, чрез дефиниране на подходящи стратегии, цели, 
материално техническо осигуряване и развитие на човешкия потенциал. 

Въпросите по качество на образованието и преподавателския състав се 
обсъждат от всички административни звена - Академичен съвет, факултетни 
съвети и директорските съвети на филиалите. 

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 Директорът 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. 
Резултатите от външните одити се огласяват по подходящ начин с 

подрепата и участието на Директора на Дирекция “Връзки с обществеността” и 
по инициатива на одитираните звена.  
 

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

елемент от вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на 

Култура на качество 

Развитие на качеството от цялата 
акдемична общност и служителите 
за възвращаемост на вложените 

средства и осигуряване на 
пригодност за заетост. 

Осигуряване на условия от страна 
на академичното ръководство за 

развитие на качеството на 
образованието и научните 

изследвания 
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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 2015 г. са анкетирани общо 4800 лица, от които: 
- 4348 студенти; 
- 305 завършващи студенти; 
- 20 докторанти;  
- 72 преподаватели; 
- 55 работодатели. 
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. 1.8. 
 

Таблица 1.8  
Брой проведени анкети през 2015 

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2014-2015 Г. 
Оценка на престижа на университета сред студентите  30 студенти  
Оценка на студентите за качеството на учебния процес на 
ниво специалност  

179 студенти 

Оценка на студентите за качеството на учебния процес на 
ниво дисциплина  

139 студенти 

Оценка на докторантите за условия за научно-
изследователска дейност 

20 докторанти 

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

250 студенти 

Електронна анкета Тrendence Graduate Barometer 2015 144 студенти и 
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докторанти 
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2015-2016 Г. 

Анкета 01-01 за проучване на студентското мнение за 
специалност (програма) 

800 студенти 

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

650 студенти 

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

55 студенти 

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

520 студенти 

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

630 студенти 

Оценка на преподавателите за качеството на учебния процес 72 
Анкета 05-01 "Проучване на мнението на потребители на 
кадри (работодатели, мениджъри, специалисти) за 
випускниците на Русенския университет “Ангел Кънчев” 

55 

Електронна анкета Тrendence Graduate Barometer 2015 102 студенти и 
докторанти 

Общо анкетирани 4800 
 
Обобщените резултати от анкетите са докладвани на Академичен съвет и 

са поместени в Локалната страница на Университетската компютърна мрежа. 
На фиг.1.5 е показана динамиката на анкетираните лица в последните 4 

години.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 1.5. 
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On-line център за анкетиране и анализ на резултатите от 
проучванията  

През 2015 г. стартираха онлайн анкетни проучвания чрез изградения като 
част от дейностите по проект  BG051PO001-3.1.08-0019 „Усъвършенстване на 
системата за управление на Русенския университет за осигуряване на 
прозрачност и ефективност“ е изграден онлайн център за анкетиране.  

Към декември 2015 г. са попълнени електронно анкети от 440 студенти (в 
т.ч. завършващи студенти), докторанти и преподаватели по въпросни листи: 
Оценка на престижа на университета сред студентите; Оценка на студентите за 
качеството на учебния процес на ниво специалност; Оценка на студентите за 
качеството на учебния процес на ниво дисциплина; Оценка на докторантите за 
условия за научно-изследователска дейност; Оценка на преподавателите за 
качеството на учебния процес. 

През 2016 г. предстои обобщаване на резултатите от анкетите,  анализ на 
тенденциите и докладване в Академичен съвет. 

 
Анкетни проучвания във връзка с актуализиране на обективните 

данни в Рейтинговата система на висшите училища в България 
През м. февруари и м.март 2015 г. студенти, преподаватели и служители 

участваха в социологическо проучване във връзка с актуализиране на данните 
за новото издание на Рейтинговата система на висшите училища.  

В обновеното издание на Рейтинговата система са събрани и обобщени 
данни за над 80 индикатори, разделени в 6 тематични групи според основните 
категории, по които се оценяват висшите училища: Учебен процес;  Научни 
изследвания; Учебна среда; Социално-битови и административни услуги; 
Престиж; Реализация и връзка с пазара на труда. 

А) Индикатори с източник: анкети сред студенти: 
- Удовлетвореност от учебния процес  
- Участие в стажове 
- Интензивност на обучението  
- Участие на студенти в НИД 
- Престиж сред студентите  
- Регионална значимост 
Б) Индикатори с източник: анкети сред студенти и преподаватели: 
- Удовлетвореност от учебната среда 
- Удовлетвореност от социално битовите и административни услуги 
В) Индикатори с източник: анкети сред студенти и администратори: 
- Самооценка на администрацията за социално битовите и 

административни услуги 
Г) Индикатори, с източник: анкети сред студенти и администратори: 

- Значимост на учебния процес за преподавателите 
- Интензивност на преподаването 
- Значимост на научните изследвания за преподавателите 
- Интензивност на научната работа 
- Значимост на учебната среда за преподавателите 
- Значимост на социално-битовите и административни услуги за 

преподавателите 
- Значимост на престижа за преподавателите 
- Престиж сред преподавателите  
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- Значимост на реализацията за преподавателите 
В началото на м. ноември 2015 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. 
  

Анкетни проучвания за международната класация на университетите 
U-Multirank 

За втора поредна година Русенския университет участва в U-Multirank - 
нова, ориентирана към потребителите, световна класация на университетите и 
колежите, която обхваща множество аспекти на висшето образование: научни 
изследвания, преподаване и учене, международна насоченост, трансфер на 
знания и регионалност. U-Multirank е независима класация, чието първоначално 
разработване беше подкрепено финансово от Европейската комисия и която 
през 2013 година заработи за първи път. 1210 висши училища от Европа и 
целия свят участват вече в U-Multirank.  За разлика от други съществуващи 
рангови системи, U-Multirank подрежда университетите по по-широк кръг от 
критерии. Рейтингът формира своите оценки на базата на регистрираните 
резултати на висшите училища по 30 различни индикатора в пет групи: 
преподаване и обучение, наука, трансфер на знания, международна ориентация 
и влияние в региона, като представянето се оценява на две нива: за 
институцията като цяло и за професионалното направление. 

Русенският университет е един от двата български университета, 
участващи заедно с още 407 университета от целия свят във второто издание 
на  U-Multirank с професионално направление 4.6. Информатика и компютърни 
науки, което има една от най-високите акредитационни оценки, дадени от НАОА 
в страната. Оценяването на направлението стартира в края на 2014 г. и в него е 
включено обучението по специалност Компютърни науки и магистърска 
програма Софтуерно инженерство, разработена и реализираща се съвместно 
със софтуерната фирма „Сирма Ай Ти Ти” ЕАД и докторска програма 
Информатика. 

От резултатите, изнесени през април 2015 година, може да се види, че 
обучението по професионално направление Информатика и компютърни науки в 
Русенския университет не отстъпва по качество на аналогичното обучение в 
известни германски, френски, английски и  други европейски университети. В 
класирането университетът е преди университети, провеждащи обучение в 
професионалното направление, от Щутгарт, Хановер, Хамбург, Потсдам, 
Орлеан, Тулуза, Ливърпул, Нотингам и други. Русенският университет е в 
първите 35 от общо 276 висши училища от Европейския съюз според 6-те 
критерия за преподаване и обучение. На второ място е по критерий 
„Международни стипендии за изследвания“, в топ 20 е по критерий „Включване 
на практически опит в специалността (за магистърски програми)“, а по критерия 
„Студентски стажове в предприятия“ е в първите 25. Студентите, оценяващи 
обучението по 8 критерия са дали оценки, които нареждат Русенския 
университет отново в първите 25, като по критерий „Качество на преподаването“ 
университетът е на трето място.    

В професионалното направление се обучават над 300 студенти и 
докторанти в  специалности Компютърни науки и Информатика и 
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информационни технологии в бизнеса; магистърски програми  Софтуерно 
инженерство и Информатика, както и в докторска програма Информатика. 

 
 
Анкетно проучване от Европейски изследователски институт 
В периода октомври 2014-февруари 2015 г. Русенският университет за 

четвърта поредна година се включи в провежданата в 24 европейски страни 
електронната анкета със студенти и докторанти Тrendence Graduate Barometer 
2015.  

Тrendence е водещия изследователски институт в Европа, специализиращ 
в работодателска марка (employer branding), персонал маркетинг (personnel 
marketing) и подбор на персонал (recruiting).  

В проучването в края на 2014 и началото на 2015 г. се включиха над 280 
000 студенти от повече от 950 университета и висши учебни заведения от цяла 
Европа. Студентите и докторантите посочваха своите предпочитания и 
очаквания относно бъдещата им кариера, удовлетворението им от университета 
и атрактивноста на бъдещите работодатели. Участващите университети 
получават индивидуален доклад въз основа на резултатите от проучването.  

В периода октомври 2014-февруари 2015 г. от Русенския университет в 
попълването на електронната анкета се включиха 144 студенти и докторанти, 
които оценяваха дейността на университета по 28 критерия в 10 теми.  

Анкетираните студенти и докторанти от Русенския университет дадоха 
отлични и много добри оценки за университетската дейност по 9 от общо 10 
теми.  

Отлична оценка е дадена по темите: Сътрудничество на университета с 
икономиката; Кариерен център; Студентска активност. Много добра оценка е 
дадена по темите: Доценти/професори (професионални умения, дидактически 
умения, достъпност, мотивация и отзивчивост); Практическа насоченост на 
образованието; Интернационални връзки и обучение; Качество и наличност на 
университетската инфраструктура; Обслужване и консултация; 
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Местоположение. Добра оценка е дадена по темата: Качество и актуалност на 
бибилиотеките. 

Обща оценка на удоволетвореност от университетската дейност за 
Русенския университет се дава от 42,6% от анкетираните студенти и докторанти.  

Обобщените резултати по критериите са анализирани и докладвани на 
Академичен съвет. 

На фиг. 1.6 е показаната динамиката на участниците от Русенския 
университет в електронното проучване Тrendence Graduate Barometer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 1.6. 
 
През месец октомври 2015 г. стартира новото електронно проучване 

Тrendence Graduate Barometer, в което към декември 2015 г. се включиха 102 
студенти и докторанти. Проучването  продължава до м.февруари 2016 г., като 
обобщените резултати за Русенския университет се очаква да бъдат получени 
през есента на 2016 г.  

 
Дни на работодателите-потребители на кадри на Русенския 

университет. 
За седма поредна година инициативата “Дни на работодателите-

потребители на кадри на Русенския университет” се проведе под мотото 
“Партньорство за умения и заетост”. Събитията през 2015 г. бяха изцяло под 
знака на отбелязване на 70-годишнината на Русенския университет и 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.  

А. Сътрудничество с работодателските организации в проектното 
финансиране. 

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 
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Европейския съюз. Индикативният бюджет за Русенския университет по проекта 
е от над 2 млн. лв. (2 216 044 лв.).  

В периода 2013-2015 г. 2806 студенти от различните професионални 
направления на университет проведоха 240-часови практически обучения в 
реална работна среда по специалността си във фирми, институции и 
организации – партньори на Русенския университет по проекта.  

Сключени са 352 договори за партньорство с обучаващи организации – 
работодатели от цялата страна; 790 договори за наставничество с ментори и152 
допълнителни споразумения с академични наставници.  

Изплатени са стипендии на студентите в размер на 1 346 880 лв. 
 

Работни моменти от практическите обучения на студенти  
по проект “Студентски практики” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В резултат на реализираните практическите обучения по проект 

“Студентски практики” от студентите на Русенския университет” се открояват 
добри практики: 

 задаване на теми на дипломни проекти от обучаващите организации - 
работодатели, съдействие за предоставяне на необходимата информация и 
консултантска дейност от страна на менторите за дипломантите; 

 подготвени публикации, докладвани на студентски научни конференции; 
 разработени курсови проекти, курсови работи и реферати, на база 

събрана полезна информация по време на практическите обучения в реална 
работна среда, в т.ч. и разработки с практико-приложен характер; 

 поети допълнителни ангажименти от страна на работодатели във връзка 
с търсене на допълнителни обучения в професионалната област; 

 отправени покани и включване на студенти в инициативи, реализирани 
от обучаващите организации - работодатели след приключване на студентската 
практика. 

 изготвени препоръки/референции от обучаващите организации-
работодатели на студенти за намиране на добра позиция на пазара на труда; 

  получени стотици отзиви от работодатели за отлично изпълнените 
дейности по време на практическото обучение от страна на студентите. 

На 22 октомври 2015 г. в Русенския университет се проведе среща-
разговор на тема: Студентската практика - привилегия или ангажимент. В 
събитието взеха участие: г-н Ивайло Калфин, вицепремиер и министър на труда 
и социалната политика, чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев - ректор на Русенския 
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университет, проф. д-р Велизара Пенчева - зам.-ректор и водещ функционален 
експерт по проект „Студентски практики”, г-н Драгомир Николов - директор на 
Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Русе, проф. д-р Иван Евстатиев, 
ръководител на Центъра за кариерно развитие в Русенския университет, 
функционални експерти, академични наставници, ментори и студенти, 
провеждащи практическо обучение в Дирекция "Регионална служба по 
заетостта" - Русе.  

За пръв път в България висше училище в лицето на Русенския 
университет сключи споразумение за сътрудничество и съвместна дейност с 
Агенцията по заетостта. Ректорът на Русенския университет, чл.-кор. проф. 
Христо Белоев, положи подписа си под документа в присъствието на 
вицепремиера и министър на труда и социалната политика, Ивайло Калфин. 

 

 
В хода на провелата се дискусия  г-н Калфин заяви, че натрупаният в Русе 

опит в партньорството между Русенския университет и Дирекция „Регионална 
служба по заетостта“ - Русе започва да се прилага в други региони на България.  
Студентите, присъстващи на събитието споделиха мнения относно участието им 
в практиката по отношение на нейната полезност и приноса й към академичната 
им и житейска подготовка. 

По време на събитието г-н Ивайло Калфин връчи удостоверения за 
успешно проведени студентски практики в реална работна среда на 32 студенти 
от различни специалности в Русенския университет. Практическите обучения са 
проведени в Дирекция „Регионална служба по заетостта“ - Русе и в Областна 
администрация - Русе в периода юни-август 2015г.  

  

 
 

Реализираните инициативи по проект “Студентски практики” получиха 
широко медийно отразяване в над 30 публикации в 25 печатни и електронни 
медии;   4 телевизионни репортажа и 2 излъчвания в радио ефир. 
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Б. Форми на съвместна работа с работодателските организации  
Факултетите и филиалите в началото на 2015 г. бяха планирали в 

програмите си различни инициативи и съвместни прояви за Дните на 
работодателитеи през годината 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.  

По време на Дните на работодателите`2015 се реализираха форми на 
съвместна работа като: 

 работни срещи на академичната общност с работодатели за 
обсъждане на учебна документация, за практическо обучение на студенти и др.; 
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 срещи между студенти, преподаватели, алумни, работодатели; 
 
 

 
 

 
 

 
 подписани договори за съвместна дейност. 
 вечер на специалностите; 
 участие в обучения, форуми и др.; 

 

 
 

 посещения на студенти във фирми и институции; 
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В. Участие на работодатели в университетски прояви  
Представители на обучаващите организации - работодатели се включиха 

и през 2015 г. в ежегодни инициативи, реализирани в Русенския университет 
като: Форум „Национални дни на кариерата”, Дни на кариерното ориентиране на 
първокурсника и др. 

 

 
 
Повече от 170 души събра събитието „Успешна кариера на 

випускниците на Русенския университет“, провело се на 11 ноември 2015 г., в 
навечерието на 70 годишнината на университета. На кръглата маса под надслов 
„70-годишна щафета на поколенията-траектории на успеха“ алумни на 
Русенския университет споделиха опита си в кариерното развитие в 
присъствието на настоящи студенти и представители на бизнес организации и 
институции. Отправени бяха послания на успешни випускници и на бизнес-
партньори към настоящите и бъдещи студенти. Беше представен Кариерния 
център и възможните информационни канали към/от него. По време на 
събитието се учреди АСОЦИАЦИЯ НА ВИПУСКНИЦИТЕ на Русенския 
университет.  
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 В табл. 1.9. са посочени дейностите на основните звена по време на 
дните.  

Таблица 1.9 
 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ДНИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ-ПОТРЕБИТЕЛИ  
НА КАДРИ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Дата Час, място Събитие 
23.03.2015 

10.00 часа 
Русенски 
университет, 
Канев 
център 

Форум Кариери`2015 

23.03.2015 
11.00 часа 

Русенски 
университет, 
Канев 
център 

Ден на кариерното ориентиране на първокурсника 

Май 2015 Русенски 
университет 

Учредяване на алумни асоциация на Русенския университет 
(обединяваща изградените и нови алумни мрежи в обща мрежа) 

Май 2015 Русенски 
университет 

Бал на поколенията 

11.11.2015 Русенски 
университет 

Ден на алумните на Русенския университет под мотото „70 
годишна щафета на поколенията-траектории на успеха” 

Ноември  
2015 

Русенски 
университет 

Представяне на дейностите пред медиите 

Ноември  
2015 

Русенски 
университет 

Университетски преглед на дейностите и дискусия 

 
ФАКУЛТЕТИ И ФИЛИАЛИ 

АГРАРНО ИНДУСТРИАЛЕН ФАКУЛТЕТ 
Дата Час, място Събитие 

април 2015 Русенски 
университет 

Вечер на специалностите, с участието на студенти, 
преподаватели от факултета и гости от фирми. 

14.05-16.05 Русенски 
университет 

Русенско изложение на земеделска, автомобилна, индустриална 
и електронна техника – среща с работодатели, производители и 
дистрибутори на земеделска техника. 

14.05-16.05 Русенски 
университет 

Среща на студентите от Аграрно-индустриалния факултет с 
работодатели  

05 Русенски 
университет 

Провеждане на Студентска научна сесия в Аграрно-
индустриалния факултет с представители на работодатели.    

ежегодно Русенски 
университет 

Работни срещи  на преподаватели и работодатели за обсъждане 
на: учебни планове, практическите упражнения, студентски 
практики; възможности за организиране на професионални 
ателиета за студентите обучавани в ОКС “магистър” и 
докторанти; професионалното ориентиране на студентите, 
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реализация на завършилите студенти; възможности за 
сътрудничество на университета с бизнеса, подписване на 
договори за съвместна дейност. 

МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ 

Дата Час, място Събитие 

ежегодно 

Посещения на студенти във фирми, запознаване с фирмите, 
възможностите за провеждане на стажове и започване на 
работа: “Монтюпе - ЕООД” Русе; “SL Industries” Русе; “Спарки – 
АД” Русе,  “МТМ ООД” Русе; “ВИТТЕ Аутомотив България - ООД” 
Русе; и др.Установяване на нови връзки с други работодатели. 

14.05-16.05 

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. 

14.05-16.05 
Провеждане на “Кръгла маса”  - среща и разговори с 
работодатели от северна България. 

05.2015 
Среща – диалог на студенти и представители на фирми “Труд - 
АД”, “Метал – АД Шумен”, “МБМ - Русе” и др. 

06.2015 

Русенски 
университет  

Участие в Празник на Роботиката. 
ФАКУЛТЕТ “ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА” 

Дата Час, място Събитие 

23.03.2015 Канев център Форум кариери 2015 
Март - Май Русенски 

университет 
6.306 

Участие на представител на фирма Сирма Ай Ти Ти в 
обучението на студенти 

4-15 март Русенски 
университет 
6.212 

Участие на представител на фирма Форшунг-Директ ЕООД в 
обучението на студенти 

02. април гр.Козлодуй Посещение на АЕЦ Козлодуй 
април гр. Русе Посещение в ЗИТА Русе 
15.04.2015 Русенски 

университет 
Презентация на фирма Монтюпе 

29.04.2015 З-д Монтюпе Посещение от студенти на Монтюпе 

16.05 15:00 
Русенски 
университет 
1.311 

Преглед и обсъждане на дейностите по време на Месеца на 
работодателите от Съвета по качеството и акредитацията 

Май Русенски 
университет 
6.301 

Представяне на фирма Метавизия 

Май Русенски 
университет 
6.301 

Представяне на фирма Image Group 

май гр. Русе Семинар. Представяне на книгата “Бъдещето на ядрената 
енергетика. Малки модулни реактори” от авторите Йордан 
Йорданов и Йордан Янков 

май гр. Русе Посещение в “ЕГГЕД РУСЕ” АД 
10.05  Среща на студенти от КТТ с представители на фирми от бранша 

с цел възможности за студентски стажове и бъдеща 
професионална реализация 

13.05  Посещение на студентите от III курс, специалност Електроника в 
МБАЛ Русе, отделение Образна диагностика 
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13.05.2015 З-д Атлас 
Копко 

Посещение от студенти на Атлас Копко 

18.05  Вечер на специалностите във факултета. Награждавене на 
студенти и представяне възможности за работа от спонсори на 
Факултета.  

октомври гр. Русе Посещение в ТЕЦ Русе 

ноември гр. Русе Посещение на електрическа подстанция “Център” на Енерго Про 
Мрежи АД 

септември гр. Русе Среща между алумни и настоящи възпитаници на Факултета. 

Май-юни  Русенски 
университет 

Презентация на СЕТ  

ТРАНСПОРТЕН ФАКУЛТЕТ 

Дата Час, място Събитие 

03.2015  
Русенски 

университет 
Посещение на студентите на форум „КАРИЕРИ 2015” и Ден на 
кариерното ориентиране на първокурсника.  

03-05.2015 
Русенски 

университет 
Посещения на презентации на фирми. 

03-05.2015 
Русенски 

университет 
Посещения на производствените площадки на фирми. 

14.05.2015 
Русенски 

университет 
Среща на студентите от Транспортен факултет с работодатели. 

15.05.2015 
Русенски 

университет 

Среща на съвета на работодателите и обсъждане на учебна 
документация - учебни планове за обучение на студентите от 
специалностите във факултета. Обсъждане на учебни програми 
по специализиращи дисциплини. Обсъждане на възможности за 
сътрудничество на университета с организации и фирми. 

14÷16.05.20
15 

Русенски 
университет 

Изложение “Автомобилна и земеделска техника” – среща с 
работодатели от фирми дистрибутори на автомобилна техника и 
сервизи. 

05 ÷ 
06.2015 

Русенски 
университет 

Студентска научна сесия с участие на работодатели. 

ФАКУЛТЕТ “БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ” 
Дата Час, място Събитие 

 Русенски 
университет 

Ден на работодателите 2015 
 Представяне на специалностите на Факултет „Бизнес и 

мениджмънт” 
 Представяне на Алманах на завършващите студенти 
 Презентация на присъстващите работодатели   
 Представяне на резултати от  проекти на ФБМ 
 Работни срещи между студенти и работодатели 
Тренинг за професионална и личностна ориентация на 

студентите в две фази:  
 Обучение за професионална ориентация  
 Обучение по трудово право, Тренинг „Как да 

кандидатствам за работа”, провеждане на кръгла маса с 
работодатели и студенти за дискусия на резултатите от 
проектите на ФБМ и обсъждане на разработената система от 
мерки за устойчиво професионално развитие на студентите чрез 
целево участие в сътрудничество „Университет – предприятие“ 
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01.2015 Русенски 
университет 

Разработване на стратегически документ на факултет „Бизнес и 
мениджмънт“ за система от мерки за устойчиво професионално 
развитие на студентите чрез целево участие в сътрудничество 
„Университет – предприятие“ 

Целого-
дишно 

Русенски 
университет 

Подписване на споразумения за партньорство между факултет 
„Бизнес и мениджмънт“ и работодатели 

Целого-
дишно 

Русенски 
университет 

Дни на алумни “Европеистика” 
 

Целого-
дишно 

Русенски 
университет 

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 

март-
декември 

 Организиране на посещения на студенти във фирми и структури 
на публичната администрация 

ФАКУЛТЕТ “ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ” 

Дата Час, място Събитие 

 

Февруари 
2015  
 

 

 

 

 

Март 2015  

 

 

 

Април, 
2015 

 

 

 

 
 

Май, 2015 г 

 

Юни, 2015 

 

 

 

 

 
 

Септември, 
2015 г. 

 Педагогически специалности – ПНУП, НУПЧЕ, СП 

 Среща на студенти от специалностите НУПЧЕ, ПНУП, СП и 
преподаватели от катедра ППИ с експерти от Областен 
информационен център-Русе-представяне на възможностите за 
кариерно развитие по ОП „Развитие на човешките ресурси" и ОП 
„Наука и образование за интелигентен растеж". 

 Представяне на книгата акад. Георги Марков „Светът в 
пламъци“- преподаватели от катедра ППИ и студенти от 
специалност БеИ. 

 Участие на студенти от 4 курс на специалностите НУПЧЕ, 
ПНУП и СП в обучение за презентационни умения, организирано 
от Фондация „Заедно в час“, рекламна изложба и среща с 
представители на фондацията във връзка с предоставяни 
кариерни възможности.  

 Участие на студенти от специалност Социална педагогика 
в съвместен проект на Община Русе и 5 детски градини- „Деца и 
младежи в риск“. 

 „Маратон на четенето“-Съвместна инициатива с 
Регионална библиотека «Любен Каравелов», директори на 
базови училища,  базови детски градини и социални институции 
с участие на студенти от специалностите ПНУП и СП. 

 Вечер на специалността (отделни за различните 
направления), с участието на студенти, директори на училища и 
детски градини, представители на инспектората и учители.  

 Среща с директори, инспектори от РИО, Община Русе и 
учители от началния курс и детски градини, представители на 
социални заведения по повод инициираната от катедра ППИ 
Кръгла маса на тема: “Актуални въпроси на педагогическата 
практика“. 

 Пета Международна научно-практическа конференция – 
РИО-Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, СОУЕЕ 
„Константин К. Философ“ и групи училища от Москва. 

 Семинар на тема: „Традиции, настояще и перспективи на 
педагогическото образование в гр. Русе“. 

 Среща с директори, инспектори от РИО, Община Русе и 
учители от началния курс и детски градини, представители на 
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Декември, 
2015 

социални заведения 

 
 
 
13.03.2015 
г. от 9.00 ч. 
 
 
 
Март 2015-
07-03 
април 2015 

 
 
 
Детска 
градина 
„Незабравка“ 
Русенски 
университет 
Голяма 
изложбена 
зала 
ДНА 
 
РБ „Л. 
Каравелов“ 

Специалност БеИ, както и ПНУП, НУПЧЕ, СП, организирани 
от катедра БЕЛИ 

 Демонстрация на нови практики в обучението по Музика – с 
участието на студенти от ПНУП и детски учителки 

 Научно-практически семинар на тема "Дипломният проект – 
реализация и предизвикателства" – с участието на 
преподаватели, студенти, представители на Държавен архив, на 
Регионален исторически музей 

 Представяне на книгата (д-р М. Душкова)  „Милош и 
Бродски- магнитното поле“ от проф. Ирена Грос 

 Конференция „130 години от създаване на ДНА“ – Русе, 
съвместно с РБ „Л. Каравелов“, Регионален исторически музей, 
Държавен архив, преподаватели по история от РУ и докторанти, 
по проект на Офицерите и сержантите от резерва 

 Национална кръгла маса „Змей Горянин – непознатият“ – 
участие на преподаватели и студенти 

21.04.2015  Русенски 
университет, 
Зала 2.101 

 Вечер на поезията, посветена на творчеството на Пеньо 
Пенев – присъствие на студенти, преподаватели и ученици от 
русенските училища 

14.05.2015  Русенски 
университет, 
Канев център 

 Представяне на клуб „Палитра“ и музикален клуб „Афект“ 
заедно с други клубове във форум за неформално обучение  

29.10.2015  Русенски 
университет 
Зала 2.101 

 Двубой „Знаете ли български език“ – участват студенти от 
педагогическите специалности, с присъствие на учители и 
ученици от училищата в град Русе 

23 – 
24.10.2015 
г. 

Русенски 
университет 
Зали в 
Корпус №2,  

 Девети Арнаудови четения – организатори: Катедра БЕЛИ, 
съвместно с РБ „Л. Каравелов“, Регионален исторически музей, 
Институт за фолклор при БАН 

Регулярно РБ „ЛБ. 
Каравелов” 
 
Гр.Русе 

 Представяне на книги на български и чужди автори пред 
Русенската общественост 
 
 Workshop с ученици от русенските училища  
 Участие в жури за ученически изяви 

регулярно 

 

 Специалности от професионално направление 4.6. 
Информатика и компютърни науки 
 Участие на преподаватели, докторанти и студенти в 
семинари в Русе и други градове в страната, на които се 
представя дейността на софтуерни компании 

февруари, 
март 

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

регулярно   Участие на служители на софтуерни фирми в учебния 
процес  

април 2015 

 

27.06.2015 

Март 2015 

  Участие на представители на софтуерни фирми във вечерта 
на специалността. 
 Дипломни защити на студентите от магистратура Софтуерно 
инженерство, на която традиционно участват и представители на 
софтуерни фирми. 
 Посещение на студенти от професионалното направление в 
Мусала Софт и запознаване с дейността на фирмата. 
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Специалност ПОМИ 

май.2015   Вечер на специалността, с участието на студенти 
преподаватели, представители на инспектората,  директори на 
училища и учители 

май 
 

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

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

Дата Час, място Събитие 
15.05.2015 Зала 

2Б.217 
Студентска научна сесия 
 

 
18.04.2015 

Варненски 
свободен 
университет 

Студентско състезание по „Наказателно право 

09.05.2015 Бургаски 
свободен 
университет 

Студентско състезание по „Гражданско и търговско право 

08.05.2015 2Б.215 Семинар на тема „Закрила на децата – жертва на трафик 
16.04.2015 Администрат

ивен съд – 
гр. Русе 

Симулативни съдебни заседания по административни дела 

11.05.2015 Канев 
Център 

Дискусия по  
Проекта на закона за физическите лица и мерките за подкрепа 

27.05.2015 Симулативни съдебни заседания по административни дела 
22.05.2015 

Зала „Проф. 
Венелин 
Ганев” 
2Б.313 

Вечер на правната клиника – (на студентите, работещи в 
правните клиники по АПАП и СНП) 
 
 

ФАКУЛТЕТ “ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ” 

Дата Час, място Събитие 

16-
17.05.2015 

Корпус КТ 

Модул от международната клинична програма "Детето и 
неговите симптоми" с гост  лектор Вероник Робер от Белгия, 
домакинстван от ФОЗЗГ в партньорство със Сдружение "Дете и 
пространство", Българското общество за лаканианска 
психоанализа, Медико- педагогически институт "Куртил” – Белгия 
и белгийско-българската лаборатория на CIEN 
(Интердисциплинарен Център за Детето). 

26.03.2015 Канев център 
Ден на отворените врати на Русенски университет. Представяне 
на специалностите от ФОЗЗГ пред кандидат-студенти и гости. 

8.04.2015  Корпус 2 

Дискусия -1 “Заедно за културно многообразие, толерантност и 
недискриминиране”. Клуб на социалния работник, Регионален 
представител на комисията за защита от дискриминация, 
Дирекция “Здравни и социални дейности” към Община Русе 

28.04.2015 Корпус 2 

Дискусия -2 “Заедно за културно многообразие, толерантност и 
недискриминиране”. Клуб на социалния работник, Регионален 
представител на комисията за защита от дискриминация, 
Дирекция “Здравни и социални дейности” към Община Русе 

17.05.2015 Община Русе 
Отбелязване на 17 май „Международен ден за съпричастност 
със засегнатите от ХИВ/СПИН”. Сдружение „Център Динамика“ 
съвместно с Клуб на социалния работник. 

27.05.2015 Корпус 2 

Дискусия -3 “Заедно за културно многообразие, толерантност и 
недискриминиране”. Клуб на социалния работник, Регионален 
представител на комисията за защита от дискриминация, 
Дирекция “Здравни и социални дейности” към Община Русе 
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28.05.2015 
Заседателна 

зала на 
Община Русе 

Обобщаваща среща-дискусия на тема „Заедно за културно 
многообразие, толерантност и недискриминиране“ с кмета на 
Община Русе. Клуб на социалния работник, Регионален 
представител на комисията за защита от дискриминация, 
Дирекция “Здравни и социални дейности” към Община Русе 

3.06.2015 
4.07.2015  

БАН, София 
РЦ 

Търговище 

Съвместни обучения с Националната асоциация на ресурсните 
учители. 

18.09.2015  Аула 1 
Официална промоция на ВИПУСК 2015 във ФОЗЗГ с участието 
на представители от БАПЗГ, здравните и социалните заведения 
в Русе. 

декември 
2015 

 
Участие в проект на Русенски университет за развитие на 
Професионалните клубове чрез Клуб на социалния работник. 

ФИЛИАЛ-СИЛИСТРА 

Дата Час, място Събитие 

Февруари 
2015 

Областен 
информацио
нен център-
Силистра 

Участие на преподаватели в среща от Областен информационен 
център-Силистра-представяне на възможностите за кариерно 
развитие по ОП „Развитие на човешките ресурси" и ОП „Наука и 
образование за интелигентен растеж". 

24 
февруари 

Общински 
съвет 
Силистра 

Инициатива на ръководството на Филиал Силистра за промяна 
на Наредбата за почетните звания и учредяване на наградата 
Студент на годината от общински съвет Силистра.  

5 март РБ 
„Партений 
Павлович” 

Организиране и провеждане на ежегоден тренинг със студенти 
от специалност Български  и чужд език на тема: Работа с 
електронни каталози и дигитализирана литература. 

20 Март  Филиал –
Силистра 
 РБ 
„Партений 
Павлович” 

Организиране на възпоменателна вечер за Пирин Бояджиев от 
студентска учебно-изследователска лаборатория „Културно-
историческо наследство”, съвместно с  Регионална библиотека 
„Партений Павлович”.  

23 март Русенски 
университет  
Канев център 

Участие в Дните на кариерното развитие на първокурсника в 
Русенски университет. 

24 март ОУ “Отец 
Паисий” 
Силистра 

Провеждане на тренинг  със студенти от Филиал Силистра, 
специалност Български и чужд език,  с Директора на ОУ „Отец 
Паисий” на тема: „Как да проведа успешно интервю за работа”  

26 март Русенски 
университет 
Канев център 

Представяне на Филиал-Силистра в Ден на отворените врати в 
Русенски университет. 

07 април Филиал 
Силистра 
116 зала 

Ден на кариерното развитие на студентите от всички курсове от 
инженерните и педагогическите  специалности с участието на 
Центъра за кариерно развитие на Русенски университет. 

14 април Филиал 
Силистра 
ЕГ П.Яворов” 

Подписване на договор за сътрудничество на Филиала с 
училище в гр. Силистра -  ЕГ “П.Яворов”. 

16 април конферентна 
зала в хотел 
„Дръстър” 

Среща с граждани и образователни институции в рамките на 
„Дни на кариерата”, представяне на Филиала. Обсъждане на 
възможности за приемане на студенти на стаж във  фирми 

23 април Филиал –
Силистра 
430 зала 

Вечер на специалността Физика и информатика,  състезание 
„Минута стига” със студенти от специалност „Педагогика на 
обучението по физика и информатика” и ученици от базовите 
училища. 

23 април Филиал –
Силистра 
204 зала 

Представяне на мултимедийни презентации на тема “Транспорт 
и прогрес”, свързана със спецификата на специалността ТТТ и 
Автомобилно инженерство пред студенти и ученици от средните 
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училища. 

23 април Филиал –
Силистра 
227 зала 

Провеждане на семинар и викторина със студенти от 
специалност Електроинженерство на тема “Цифрова телевизия”. 

28 април Филиал –
Силистра 
Фоаето на 
Филиала 

Организиране на изложба по повод 135 г. от рождението на Й. 
Йовков, съвместно с дом паметник ”Йордан Йовков” – Добрич, 
Регионална библиотека „Партений Павлович”- Силистра,  базови 
учители и ученици.Представители на държавната и общински 
власти. 

29 април Филиал –
Силистра 
Фоаето на 
Филиала 
 

Провеждане на традиционния Ден на отворените врати. 
Отчитане на резултатите от проведения  Регионален конкурс за 
превод на стихове от английски и френски език, изпълнен от 
ученици и студенти. 
Отчитане на резултатите от проведения  Регионален конкурс за 
най-атрактивен web-сайт или презентация на тема: ”Светлината 
и светлинно-базирани технологии в съвременния живот”. 
Организиране на Борса за добри педагогически практики. 
Представяне пред медиите. 

30 април Филиал –
Силистра, 
спортна зала 
 

Провеждане на спортни състезания под мотото „Да играем 
заедно” между студенти от инженерните и педагогическите 
специалности във Филиала пред студенти и ученици от средните 
училища. 

8  май Филиал –
Силистра  
110 зала 

Мултимедийна презентация , изготване и представяне на 
библиография и паметен лист за Партений Павлович от 
студентска учебно-изследователска лаборатория „Културно-
историческо наследство”, съвместно с  Регионална библиотека 
„Партений Павлович”, учители по литература и история от 
училища от региона по повод 320 г. от рождението  и 255 г. от 
кончината му и по повод 70 г. от създаване на Русенския 
университет „Ангел Кънчев”. 

 9 май Филиал –
Силистра 
116 зала, 430 
зала, 110 
зала 

Отбелязване на 9 май- Деня на Европа със студенти, ученици и 
базови учители във Филиала.  
Провеждане на Студентска и докторантска научна сесия във 
Филиал Силистра. 

15 май Филиал –
Силистра 
116 зала 

Тържество по повод на Майски научни четения с представители 
на държавната и общинска власт в Силистра. 
Провеждане на Национална научна конференция с участие на 
преподаватели от средните училища, посветена на 70 – 
годишния юбилей на Русенски университет „Ангел Кънчев”. 

15 май Филиал –
Силистра, 
Издателски 
център на 
Русенски 
университет 

Издаване на вестник „Устрем”,  посветен на 70 – годишния 
юбилей на Русенски университет „Ангел Кънчев” и Майските 
празници във Филиал Силистра и популяризирането му сред 
обществеността. 

28 май Филиал –
Силистра  
116 зала 

Организиране на  публична лекция  и представяне на книгата 
“Летопис за живота и творчеството на Й. Йовков”. 

2 юни ОУ “Отец 
Паисий” 
Силистра 

Представяне на мултимедийна презцентация „Нравствените 
послания на Й. Йовков”  от студенти студентска учебно-
изследователска лаборатория „Културно-историческо 
наследство” и викторина с ученици. 

5 юни  ОДК 
Силистра 

Ежегодно участие на преподавател в жури на международния 
екологичен форум Сребърна. 
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ФИЛИАЛ-РАЗГРАД 
Дата Час, място Събитие 

Март -
Април 

Филиал – 
Разград или 
във фирмите  

Провеждане на работни срещи с Управители на фирми от 
региона.  

Април   Фирми от 
региона 

Провеждане на учебно - производствена практика на  студентите 
във фирми свързани с професионалните направления във 
Филиала. 

Април –
Май 

Презентации на фирми, с цел професионално ориентиране на 
студентите 

18-22 май Семинар-обучение на завършващи студенти: „Помощ! 
Кандидатствам  за работа” 

25-29 май Филиал - 
Разград 

Празници във Филиал-Разград: 
 Среща на студентите с успешно реализирани  възпитаници на 
Филиал - Разград; 
 Работна среща на Консултативния съвет към Филиал-Разград; 
 Представяне на студентски разработки пред представителите 
от бизнеса; 

 
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»`2015. 
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 реализирани инициативи е над 30.  
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 Професионални клубове 
Развитието на професионалните клубове в Русенския университет е 

приоритет в целенасочената политика на академичното ръководство за 
повишаване качеството на висшето образование и издигане престижа на 
университета като модерна образователна институция с национално и 
международно значение. 

Чрез професионалните клубове Русенският университет създава 
необходимите условия за: 

 насърчаване на образователното и професионалното развитие на 
студентите;  

 задълбочаване и интензифициране на комуникацията и 
партньорството между студенти и преподаватели;  

 обмен на идеи и различни гледни точки по актуални проблеми от 
областта в компетенциите на клуба; 

 активно включване в образователни, научноизследователски, 
проектни и доброволчески дейности, които допринасят за развитие на 
обществото. 

Професионалните клубове са изградени и функционират при условията, 
определени в чл. 58 от Правилника за дейността на Русенския университет и се 
съобразяват с нормативните актове, касаещи висшето образование в България, 
както и всички вътрешни нормативни актове на Русенския университет.  

С решение на Академичния съвет от юни 2014 г. е утвърден Правилник за 
организация на дейностите на Обединение на професионалните клубове в 
Русенския университет. Правилникът регламентира организацията на 
дейностите на професионалните клубове в Русенския университет, 
координацията между академичното ръководство и членуващите в 
Обединението на професионалните клубове, както и финансирането им.  

Клубовете, включени в Обединението са:  
 Клуб на социалния работник; 
 Клуб "Зелени човечета"; 
 Клуб по качеството; 
 Клуб "Здраве"; 
 Клуб “Роботика”; 
 Клуб “Млад педагог/социален педагог”; 
 Клуб “Четири колела” 
 Клуб “Автомобилист” 

като два от тях: клуб “Млад педагог/социален педагог” и клуб “Четири 
колела” са учредени през 2015 г. 

На фиг. 1.7. и фиг. 1.8. е показана динамиката на включването на 
студентските клубове в Обединение на професионалните клубове в Русенския 
университет. 
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СЪЗДАДЕНО
С РЕШЕНИЕ НА

АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ

КЛУБ ПО 
КАЧЕСТВО

65 СТУДЕНТИ

КЛУБ 
ЗЕЛЕНИ 

ЧОВЕЧЕТА

67 СТУДЕНТИ

КЛУБ НА
СОЦИАЛНИЯ
 РАБОТНИК

80 СТУДЕНТИ

КЛУБ
ЗДРАВЕ

60 СТУДЕНТИ

26.06.2014 10.10.2014 13.10.2014 14.10.2014 14.10.2014

ОБЕДИНЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КЛУБОВЕ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

 
фиг. 1.7. 

ОБЕДИНЕНИЕ, 
ВКЛЮЧВАЩО 

В СТРУКТУРАТА 
СИ ЧЕТИРИ

ПРОФЕСИОНАЛНИ
КЛУБА 

КЛУБ 
РОБОТИКА

..20 СТУДЕНТИ… 

КЛУБ
МЛАД ПЕДАГОГ/

СОЦИАЛЕН 
ПЕДАГОГ

62 СТУДЕНТИ    

КЛУБ 
ЧЕТИРИ КОЛЕЛА 

40 СТУДЕНТИ

КЛУБ 
АВТОМОБИЛИСТ

30 СТУДЕНТИ

01.01.2015 18.03.2015 08.05.2015 22.10.2015 30.10.2015

ОБЕДИНЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КЛУБОВЕ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

 
фиг. 1.8. 

 
През 2015 г. работен колектив с ръководител зам.-ректор РКПО и състав, 

включващ ръководители и студенти, членуващи в професионални клубове: Клуб 
на социалния работник; Клуб "Зелени човечета"; Клуб по качеството; Клуб 
"Здраве" реализира дейности по проект на тема: Развитие и дейности на 
студентските професионални клубове в Русенския университет и форми 
за стимулиране на тяхната работата, финансиран от фонд „Научни 
изследвания“ на Русенския университет със средства в размер на 2000 лв. 

Цел на проекта: развитие на студентската инициативност, свързана с 
професионалната реализация и умения за работа в екип.  

Основни задачи на проекта: 
 Развитие на професионалните клубове; 
 Обществена активност на студентите от професионалните клубове; 
 Стимулиране научно-изследователската дейност на студентите; 
 Придобиване на допълнителни знания и умения от семинари, обучения. 
Постигнати резултати: 
 Участие на Клуба на социалния работник в създаването на Стратегия 

за развитие на социалните услуги в Община Русе 2016 – 2020 г. и на Електронен 



 37

каталог на социалните услуги в Община Русе, съвместно с Дирекция "Здравни и 
социални дейности към община Русе и СНЦ "Младежки глас" - Русе; 

 Проведено изследване от Клуба на социалния работник за 
междуетнически микроклимат сред студентската общност във факултет 
„Обществено здраве и здравни грижи“; 

 Проведени три дискусии и обобщаваща среща-дискусия за културното 
многообразие, толерантността и недискриминирането;  

 

 
 

 Участие на членове на Клуба на социалния работник в съвместния 
форум между община Русе и Национален алианс за социална отговорност 
(НАСО), посветен на „Развитие на социалните услуги чрез европейските 
структурни фондове за периода 2007-2013 и осигуряване на тяхната 
устойчивост“; 

 Участие на представители на клуб "Зелени човечета" в два екологични 
проекта - проект BG 05/ 1197 „Заедно с грижа за дивния Балкан” и проект 
"Кампания за разумно третиране на отпадъците в Русенския университет"; 

 Проведена лекция за екологосъобразното управление на отпадъците; 
 Проведен обучителен семинар относно мониторинга и защитата на 

застрашените видове; 
 Проведени пет екологични акции от клуб "Зелени човечета"; 

 

 
 



 38

 
 

 Проведени инициативи във връзка с отбелязване на Международни и 
световни дни - Световния ден на социалната работа (17.03.2015 г.); Деня на 
Земята (22.04.2015); Световния ден на хипертонията (17.05.2015 г.); 
Европейския ден за борба с трафика на хора (16.10.2015г.); Световния ден на 
качеството (20.11.2016 г.) Международния ден на хората с увреждания 
(3.12.2015 г.); 
 

 
 

 
 Проведени три обучения от клуб "Здраве" на различни целеви групи; 

 

 
 

 Проведени четири семинара по качество; 
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 Подготвени и изнесени три публикации в Студентска научна сесия - 
Русенски университет, 2015 г. 

- Замърсяване със серни и азотни оксиди на територията на град Русе 
Павел Алтънов, Петя  Никифорова, Мирослав Георгиев, Студентска научна сесия - 
Русенски университет, 2015 г. 

- Замърсяване на атмосферния въздух в град Русе с фини прахови частици 
Петя Никифорова, Павел Алтънов, Мирослав Георгиев, Студентска научна сесия - 
Русенски университет, 2015 г. 

- Съвременни аспекти при използването на слънчева енергия             
Джордж Милев, Петя Никифорова, Павел Алтънов, Мирослав Георгиев, Студентска 
научна сесия - Русенски университет, 2015 г. 

 

 Подготвени информационни материали 
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 Творби на студенти 
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Във връзка с отбелязване на 70 години от създаването на Русенски 

университет „Ангел Кънчев“ на 11 ноември 2015 година се проведе събитието 
„70 годишна щафета на поколенията-траектории на успеха“.  

Професионалните клубове: Клуб на социалния работник, Зелени човечета, 
Клуб по качество и Клуб Здраве участваха в проявите в секция “Успешна 
кариера на випускниците на Русенския университет” заедно с алумни, бизнес 
партньори на университета и други заинтересовани страни. Представени бяха 
постери с информация за клубовете и техните дейности. 
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На 11 ноември 2015 г. по време на празничното събитие „70-годишна 

щафета на поколенията-траектории на успеха“ за активна дейност за развитието 
на студентските клубове ръководители на студентски клубове бяха удостоени с 
почетна диплома.  

 
 
Поредица от успешни инициативи и завоювани престижни национални и 

международни награди реализираха и четирите клуба, включени в 
Обединението на професионалните клубове през 2015 г.:  

 Участие, за втора поредна година, в международно състезание Shell 
Eco-marathon в град Ротердам-Холандия - юбилейно 30-то издание през 2015 г. 
Отборът, съставен от членове на студентския клуб “Автомобилист”, взе участие 
в категория, „Прототипи, задвижвани от електрическа енергия" и подобри 
резултатът от предходната година с постигнатия– 213 км с 1 кВтч енергия 
благодарение на по-леката конструкция и усъвършенстваните технически 
показатели. Участието в състезанието стана възможно с финансовата помощ на 
Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“  и BH-социален проект на 
„Еконт“. 
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 Участие в благотворителни инициативи на студенти от клуб „Млад 
педагог/социален педагог” 

 
 

 Изнесени доклади в Пета международна научно-практическа 
конференция „Мотивация и интереси към ученето”; 

 Участие в Поход за свободата – глобална инициатива на 
международна неправителствена организация, работеща по превенцията на 
трафика на хора; 

 Проведени инициативи в седмицата за борба с трафика на хора; 

 
 

 Завоювани престижни награди от студенти, членуващи в клуб 
“Роботика”, на националните „Дни на роботиката 2015, проведени в три града на 

страната: Русе, Варна и София“; 
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 Участие на клуб “Роботика” в национални и регионални инициативи: 
“Аз инженерът” и “Роболига България” в Експоцентър - София и в Нощта на 
учените в Русенския университет; 

 Създаване на система за безпилотни доставки на малки пратки от 
студенти, членуващи в клуб “Четири колела”; 
 

  
 

 Подготвени и представяне на презентации по безопасност на 
движението и представяне пред училищата в град Русе от клуб “Четири колела”; 

 Запознаване и диагностициране на малки автомобили с двигатели 
до 125 Ps.; 

 Запознаване с дейността на Изпълнителна агенция “Поддържане и 
проучване на река Дунав”. Участие в инициатива по почистване на 
радиоелектронни устройства за навигация по р.Дунав. 
 

 
 

6.2.3. Резултати от рейтинга на висшите училища за 2015 г. 
От акредитираните 23 професионални направления в Рейтинговата 

система на висшите училища в България са включени общо 16 професионални 
направления (Фиг. 1.9). 

Не са включени 7 професионални направления: Материали и 
материалознание (поради малкия брой обучавани студенти); Здравни грижи, 
Математика, Архитектура, строителство и геодезия, Растениевъдство, Социални 
дейности, Национална сигурност (поради незавършили все още студенти). 
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Рейтинг 2015, Русенски университет
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Фиг. 1.9. 

 
В първата половина при класацията са 5 професионални направления в 

последователност както следва: Машинно инженерство (28%) Комуникационна и 
компютърна техника (41,6%);  Икономика (47.05%); Електротехника, електроника 
и автоматика (50%); Общо инженерство (50%); 

Десет от професионалните направления са във втората половина в 
класацията: Информатика и компютърни науки (54,5%), Педагогика (60%); 
Администрация и управление (60%); Транспорт, корабоплаване и авиация 
(60%); Политически науки (62,5%); Обществено здраве (62,5%); Право (71%); 
Химични технологии, Биотехнологии и Хранителни технологии.  

Последните три професионани направления: Химични технологии, 
Биотехнологии и Хранителни технологии са на последно място. 

Факултетите, в които се обучават студенти от професионални 
направления, намиращи се във втората половина трябва да предприемат 
конкретни програми за преодоляване на критичната 50% линия. 

В сравнение с Рейтинг 2014: 
- с една позиция напред се е придвижило ПН Обществено здраве; 
- запазени са местата за ПН: Педагогика, Педагогика на обучението по..., 

Информатика и компютърни науки, Машинни инженерство, Комуникационна и 



 46

компютърна техника, Транспорт, корабоплаване и авиация, Химични 
технологии, Общо инженерство; 

- отстъпление с една позиция за пет ПН: Политически науки, Право,  
Администрация и управление, Биотехнологии и Хранителни технологии; 

- отстъпление с две позиции за две ПН: Икономика и Електротехника, 
електроника и автоматика.  

Получената увеличена субсидия за качество на обучението през 2015 г., 
изчислена въз основа на резултатите от избрани показатели на рейтинга за 
2014 г. е 556 023 лв.  

Допълнителната субсидия през 2015 г. се получи въз основа на 19 
показатели, чиито стойности са заложени в рейтинговата система: 

- акредитация -25% 
- ексклузивност на преподавателския състав - 5% 
- наука - 28% 
- реализация (приложение на придобито висше образование; осигурителен 

доход на завършилите; безработица сред завършилите; принос към 
осигурителната система; съотношение на осигурителния доход на завършилите 
спрямо средната заплата за областта) - 42%. 

Общата сума за периода 2012-2015 е 1 389 637 лв. (фиг. 1.10): 
 

 
Фиг. 1.10. 

 
С Постановление на Министерския съвет № 328 от 30 ноември 2015 г. са 

определени коефициенти на висшите училища за всяко професионално 
направление.  

Съгласно разпоредбите на нормативния акт, за определяне на средствата 
от държавния бюджет за издръжка на обучението, държавните висши училища 
се класират по всяко професионално направление въз основа на комплексна 
оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на 
пазара на труда.  

Комплексната оценка се формира въз основа на индикатори със съответна 
тежест (табл.1.10) и стойностите на индикаторите, определени по 
методологията на Рейтинговата система на висшите училища в Република 
България, администрирана от Министерството на образованието и науката, към 
30 септември на годината, предхождаща годината, за която се определят 
средствата. 
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Табл. 1.10. 

Група 
индикатори 

Индикатор Тежест 

Програмна акредитация 20 % 

Институционална акредитация 5 % 
Учебен 
процес 

Ексклузивност на преподавателския състав 5 % 

Индекс на цитируемост по научна област (Scopus) 2 % 

Индекс на цитируемост по научна област (Web of Knowledge) 2 % 

Индекс на цитируемост без автоцитирания по научна област 
(Scopus) 

4 % 

Среден брой цитирания на документ (Scopus) 2 % 

Среден брой цитирания на документ (Web of Knowledge) 2 % 

Документи, цитирани поне веднъж (Scopus) 2 % 

Документи, цитирани поне веднъж (Web of Knowledge) 2 % 

Статии в научни списания (Scopus) 2 % 

Статии в научни списания (Web of Knowledge) 2 % 

Индекс на повишаване на ефективността (Scopus) 2 % 

Индекс на повишаване на ефективността (Web of Кnowledge) 2 % 

Научни 
изследвания 

Докторски програми в професионалното направление 4 % 

Приложение на придобито висше образование 10 % 

Осигурителен доход на завършилите 5 % 

Безработица сред завършилите 15 % 

Принос към осигурителната система 5 % 

Реализация и 
връзка с 
пазара на 
труда 

Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо 
средната заплата за областта 

7 % 

 
Средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в 

държавните висши училища (изчислени по реда на Постановление № 162 на 
Министерския съвет от 2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за 
издръжка на обучението за един студент по професионални направления) се 
умножават по коефициент за всяко професионално направление, определен по 
методика в ПМС 328/30.11.2015 г. 

Допълнителните средства, определени при условията и по реда на това 
постановление, се използват за финансиране на разходи по професионалното 
направление, за което са получени.  
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6.2.4. Участие в органите на НАОА. 
Преподаватели на Русенския университет работиха и през 2015 година 

като членове на Постоянните комисии по области на висшето образование на 
НАОА (ПК) и на Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и 
контрол. 

До месец септември 2015 г. в съставите на ПК на НАОА участваха: 
- проф. Степан Терзиян-член на Постояната комисия по природни науки и 

математика; 
- доц. Виолета Ванева-член на Постояната комисия по Педагогически 

науни; 
- доц. Радослав Кючуков-член на Постояната комисия по Технически науки 

и военно дело; 
- проф. Златоживка Здравкова- член на Постоянна комисия за 

следакредитационно наблюдение и контрол от месец декември  г. 
Във връзка с изтичане мандата на членове на Постоянните комисии през 

месец септември 2015 г. Академичният съвет, на свое заседание през м.май, 
номинира представители на Русенския университет за осемте комисии.  

За нови членове на ПК на НАОА  бяха избрани: 
- проф. Ангел Смрикаров - член на Постояната комисия по Технически 

науки и военно дело; 
- Веселка Георгиева Михайлова (студентка, ІІ курс) - член на Постоянна 

комисия по здравеопазване и спорт. 
Доц. Виолета Ванева и проф. Златоживка Здравкова продължиха 

дейността си като членове на ПК на НАОА.  
Много колеги са търсени като експерти на НАОА за участие в работата на 

Експертните групи по отделните професионални направления. 
 

6.2.5. 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. 1.11) 

Табл. 1.11 
Дневен ред на заседания на АС, в които са включени  

въпроси на КОА 
Заседание на 
Академичния 

съвет  

Точка 

17.03.2015 Акредитационни процедури 
Резултати и анализ на анкети и одити, проведени през зимния 
семестър на учебната 2014/15 година. 

26.05.2015 
Оценка на състоянието на университетската система по качество 
на образованието 

07.07.2015 Структурни промени в университета. 
20.10.2015 Акредитационни процедури 
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Резултати и анализ на анкети и одити, проведени през летния 
семестър на уч. 2014/15 год 

17.11.2015 

Акредитационни процедури 
04 .12.2015 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 2015г. 

- подготовка и изнасяне на доклади в секция «Качество на висшето 
образоваие» към ежегодната Научна конференция на Русенския университет и 
Съюза на учените в България – клон Русе. През 2015 г. в секцията бяха 
изнесени 13 научни доклада. 

Общо проведени заседания на Университетската комисия по качество на 
образованието  – осем. 

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

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

2. Вътрешните одити са полезни с предоставената информация на 
академичното ръководство за: вътрешните и външни рискове, с 
които се сблъсква Русенският университет. Вътрешните одити 
създават и спомагат за установяване на атмосфера на откритост 
и по-добри вътрешни комуникации в университета.  

3. 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.  

4. 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. 

5. 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. 

6. 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 
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на Русенския университет “Ангел Кънчев”, както и конкретните 
изисквания на фирмите в дадения бранш. 

7. Системата по  качеството присъства в академичното и публичното 
пространство чрез участие в специализирани конференции и 
семинари, публикации, интервюта и други. 

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

 
1.3. Изводи и задачи в направление Качество на образованието  
Акредитация 
- Подготовка на необходимите документи за институционална, програмна 

акредитация и следакредитационно наблюдение и контрол в съответствие с 
установените законови срокове и качествено осигуряване на всички 
акредитационни процедури;  

- Осигуряване на условия за предстоящи програмни акредитации по 
графика НАОА за 2016 г.; 

-Перманентно запознаване на академичния състав с промяна в 
нормативната уредба, въведените критерии при акредитация и с оценките за 
работата на университета. 

Качество на образованието и преподавателския състав 
- Поддържане и развитие на вътрешноуниверситеска система за 

управление на качеството в съответствие с динамичните промени на 
вътрешната и външна за университета среда и обхващане на всички 
университетски звена; 

- Провеждане на целеви проучвания за независимо измерване качеството 
на образованието в Русенския университет “А. Кънчев” и установяване: степента 
на реализация на студентите, завършващи университета; теоретическата и 
практическа подготовка от гледна точка на работодателите; самооценка на 
завършилите студенти и реализирали се на пазара на труда; проучване на 
съответствието между очакванията на студентите и съдържанието на 
обучението; 

-Продължаване на процеса за въвеждане на академични стандарти, 
хармонизирани с националните практики и водещите европейски университети; 

-Развитие на нормативна уредба свързана с качеството на академичния 
състав и научните изследвания; 

- Целева работа за постигане на максимални стойности на индикаторите 
от Рейтинговата система на висшите училища в Република България, 
формиращи комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието 
му с потребностите на пазара на труда,  за професионалните направления на 
Русенския университет; 

- Използване на добрите практики и натрупания опит от разработените в 
университета образователни проекти; 

- Осигуряване на средства от проекти за развитие и усъвършенстване на 
вътрешноуниверситетската система по качество. 
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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 2015 г. 
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РЕШЕНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПО 

ОБЛАСТИ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ КЪМ 

НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И 

АКРЕДИТАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

И АКРЕДИТАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИ В РУСЕНСКИЯ 

УНИВЕРСИТЕТ ЗА 2015 г. 
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ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ВЪВ ВРЪЗКА С 

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА 

ОЦЕНЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ  

КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ И 

АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ ЗА 2015 г. 
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ОБЩО СЪСТОЯНИЕ НА  

АКРЕДИТАЦИОННИТЕ ПРОЦЕДУРИ 
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С П Р А В К А 
за  процедурите за програмна акредитация на  

професионалните направления и специалностите   
към 31.12.2015 година 

(23  професионални направления в 7 области на висшето образование)   
С получената институционална акредитация   

Русенският университет “Ангел Кънчев” има определен капацитет  от  
Акредитационния съвет на НАОА 15 000 студенти и докторанти    

(писмо. изх. № 748/06.07.2012 г. на Председателя на НАОА)  
 
 

Шифър и области 
на висшето 
образование 

Шифър и 
наименование на 
професионалното 

направление 

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

ОКС 
 

Основно звено 
(факултет) или 
филиал за 

осигуряване на 
обучение в 

професионалното 
направление 

Получена оценка и 
валидност на 
акредитцията 

Състояние на 
процедурата 

 
Уведомително 
писмо на НАОА 

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., Акредитирано 
ПН до 16.07.2019 

Успешна 
акредитация 

писмо 
1105/01.08.2013

г. на НАОА  

Математика и информатика Б ФПНО 
Български език и история  Б ФПНО 
Педагогика на обучението по 
български език и чужд език 

Б 
Филиал – 
Силистра 

Педагогика на обучението по 
физика и информатика 

Б 
Филиал - 
Силистра 

Информационни и образователни 
технологии 

М ФПНО 

Комуникативни техники и 
педагогически умения 

М 
Филиал - 
Силистра 

Информатика и информационни 
технологии в образованието 

М ФПНО 

Информационни технологии в 
обучението по математика и 
информатика 

М ФПНО 

1. Педагогически 
науки 
(2 проф. 
направления) 

1.3.  
Педагогика на 
обучението по …  

Информатика и информационни 
технологии в образованието (за 
специалисти без професионална 
квалификация „учител”) 

М ФПНО 

оценка 9,30 
6 год., Акредитирано 
ПН до 03.06.2020 

Успешна 
акредитация 

 
писмо 

959/25.07.2014г. 
на НАОА  

Европеистика и многостепенно 
управление 

Б 

Европеистика и глобалистика (на 
английски език) 

Б 

Международно сътрудничество и 
европейски проекти 

М 

Европеистика и регионално 
сътрудничество (на английски език) 

М 

3.3. Политически 
науки 
 

Европеистика и публична 
администрация (на английски език) 

М 

ФБМ/БРИЕ 
оценка 9.20, 

6 год., Акредитирано 
до 13.11.2021 

Успешна 
акредитация 

писмо 
1220/10.12.2015

г. на НАОА  

3.4. Социални 
дейности 

Социални дейности 
Клинична социална работа 

Б 
 М 

ФОЗЗГ 
Положителна оценка , 

до 27.06.2015 г. 
писмо № 

823/23.07.2012 
г. 

3.6.  
Право 

Право 
(специалност от регулираните 
професии) 

М ЮФ 

оценка 8.57, 
5 год., Акредитирана 

специалност от 
регулираните 
професии до 
24.10.2018 

Успешна 
акредитация 

 
писмо 

1551/28.11.2013
г. на НАОА 

Бизнес мениджмънт Б ФБМ 

Публична администрация Б ФБМ 
Бизнес администрация М ФБМ 
Предприемачество и иновации М ФБМ 

3.7. 
Администрация и 
управление 
 

Мениджмънт на европейски проекти М ФБМ 

 
оценка 8.46, 

5 год.,  
Акредитирано ПН до 

14.01.2020 

Успешна 
акредитация 

 
писмо 

245/06.02.2015г. 
на НАОА  

Международни икономически 
отношения 

Б ФБМ 

3. 
Социални, 
стопански и правни 
науки 
(4  проф. 
направления и 1 
специалност от 
регулираните 
професии) 
 

3.8.  
Икономика 

Маркетинг Б, М ФБМ 

оценка 9.12, 
6 год.,  

Акредитирано ПН до 

Успешна 
акредитация 
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Икономика Б 

Корпоративен маркетинг М 

3.12.2019 писмо 
71/22.01.2014г. 

на НАОА  

Финансова математика Б ФПНО 

4.5. 
 Математика 

Математическо моделиране в 
инженерството 

М ФПНО 

оценка положителна 
3 год., Акредитирано 

до 04.02. 2016 

Успешно 
приключена 
процедура за 
оценяване на 
проект за 

откриване на 
професионаялн
о направление  

4.5. Математика 
писмо 

380/18.03.2013 
г. на НАОА 

Компютърни науки Б ФПНО 
Информатика и информационни 
технологии в бизнеса 

Б ФПНО 

Софтуерно инженерство М ФПНО 

4.  
Природни науки, 
математика и 
информатика 

(2  проф. 
направления) 

4.6.  Информатика 
и компютърни 
науки Информатика 

М ФПНО 

оценка 9.28, 
6 год., Акредитирано 
ПН до 15.09.2020 

Успешна 
акредитация  

писмо 
1337/19.11.2014 

г. на НАОА 

Земеделска техника и технологии Б, М АИФ 
Климатизация, хидравлика и 
газификация 

Б АИФ 

Мениджмънт и сервиз на техниката Б АИФ 

Машинно инженерство  Б МТФ 

Механика и мехатроника Б МТФ 

Диагностика и сервиз на техниката М АИФ 

Ремонт на техниката и 
оползотворяване на ресурсите 

М  АИФ 

Топло- и газоснабдяване  М АИФ 
Енаргийни машини и съоръжения М АИФ 
Мениджмънт и сервиз на техниката М АИФ 
Диагностика и сервиз на техниката М АИФ 
Технологии за машини с цифрово 
програмно управление 

М МТФ 

5.1.   
Машинно 
инженерство 

Роботика и роботизирани системи М МТФ 

оценка 9,09 
6 год., Акредитирано 
ПН до 05.06.2020 

Успешна 
акредитация 

 
писмо 

925/23.07.2014 
г. на НАОА  

Електроенергетика и 
електрообзавеждане 

Б, М ФЕЕА  

Електроника Б, М ФЕЕА 

Автоматика, информационна и 
управляваща техника 

Б, М ФЕЕА 

Компютърно управление и 
автоматизация 

Б ФЕЕА 

Електроинженерство Б ФЕЕА 

Възобновяеми енергийни източници 
и технологии  

М 
ФЕЕА 

Енергийна ефективност М 
ФЕЕА 

Автоматика и компютърни системи 
за автоматизация 

М 
ФЕЕА 

5.2. 
Електротехника, 
електроника и 
автоматика 

Автоматика и мехатроника М 
ФЕЕА 

оценка 9.32, 
6 год., г. 

Акредитирано до 
24.07.2021 

Успешна 
акредитация 

писмо 
1135/10.11.2015  

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

технологии 
Б, М ФЕЕА 

оценка Мн. добра, 
6 год., Акредитирано 

до 06.11.2015 

Успешна 
акредитация 

писмо 
1387/17.12.2009 

г. на НАОА  

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 

5. 
Технически науки 
(10  проф. 
направления) 

5.5.  
Транспорт, 
корабоплаване и 
авиация 

Изследване на двигатели с 
вътрешно горене 

М 

ТФ 
 

оценка  9.25, 
6 год., Акредитирано 
ПН до 12.09.2019 

Успешна 
акредитация 

 
писмо 

1314/15.10.2013 
г. на НАОА  
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Хибридни и електрически превозни 
средства 

М 

Технология на материалите и 
материалознание 

Б, М 5.6. 
Материали и 
материалознание 

Заваряване и нормативна база М 

МТФ 
оценка  8.72, 

5 год., Акредитирано 
ПН до 30.01.2019 

Успешна 
акредитация 

 
писмо 

315/05.03.2014 
г. на НАОА 

 

5.7. Архитектура, 
строителство и 
геодезия 

Строително инженерство Б  
оценка Положителна, 
3 год., Акредитирано 

до 27.03.2017 

Успешно 
приключена 
процедура за 
оценяване на 
проект за 

откриване на 
професионаялн
о направление 

5.7. 
Архитектура, 
строителство и 

геодезия  
писмо 

486/22.04.2014 
г. на НАОА 

 

5.10.  
Химични 
технологии 

Химични технологии Б Филиал Разград 

 
Оценка 8,93.,  

5 год., Акредитирано 
ПН до 16.05.2018 

Успешна 
акредитация 

 
писмо 

672/23.05.2013 
г. на НАОА  

5.11. 
Биотехнологии 

Биотехнологии  Б Филиал Разград 

оценка Мн.добра.,  
6 год., Акредитирано 

до 28.01.2017 

Успешна 
акредитация 

писмо 
116/7.02.2011 г. 

на НАОА  

5.12.  
Хранителни 
технологии 

Технология на храните Б Филиал Разград 

оценка Мн.добра.,  
6 год., Акредитирано 

до 10.12.2016 

Успешна 
акредитация 

писмо 
2098/17.12.2010 

г. на НАОА  
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 инженерство 

Индустриален мениджмънт и 
маркетинг 

М ФБМ 

оценка Мн.добра., 
6 год., Акредитирано 

до 10.12.2016 

Успешна 
акредитация 

 
писмо 

2124/21.12.2010 
г. на НАОА  

Растениевъдство Б АИФ 

Обработка и съхранение на 
растителна продукция 

М АИФ 
6. Аграрни науки и 
ветеринарна 
медицина 

6.1. 
Растениевъдство 

Биологично земеделие М АИФ 

оценка Положителна, 
3 год., Акредитирано 
ПН до 18.07.2016 

Успешно 
приключена 
процедура за 
оценяване на 
проект за 

откриване на 
професионаялн
о направление 

6.1. 
Растениевъдств

о 
писмо 

1066/31.07.2013 
г. на НАОА  

Специалност от регулираните 
професии Кинезитерапия 

Б, М ФОЗЗГ 

оценка 8.24,  
5 год., Акредитиран 
специалност от 
регулираните 
професии до 
05.11.2020 г. 

Успешна 
акредитация 

 
писмо 

1149/16.11.2015 
г. на НАОА  

Ерготерапия Б ФОЗЗГ 

7. 
Здравеопазване и 
спорт 
(2 проф. 
направления) 7.4.   

Обществено 
здраве 

Ерготерапия в общността М ФОЗЗГ 

оценка 8.10, 
5 год., Акредитирано 
ПН до 12.10.2020 

Успешна 
акредитация 

писмо 
1089/03.11.2015 

г. на НАОА  
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Медицинска сестра (специалност от 
регулирана професия) 

Б ФОЗЗГ 

Оценка 8.27,  
5 год., Акредитирани 
специалности от 

регулирани професии 
до 13.02.2019 7.5.   

Здравни грижи 

Акушерка (специалност от 
регулирана професия) 

Б ФОЗЗГ 

Оценка 8.30,  
5 год., Акредитирани 
специалности от 

регулирани професии 
до 13.02.2019 

Успешна 
акредитация 

писмо 
336/10.03.2014 
г. на НАОА 

 
Успешна 

акредитация 
писмо 

334/10.03.2014 
г. на НАОА  

Евроатлантическа и глобална 
сигурност 

Б ФБМ 

9. Сигурност и 
отбрана 
(1 проф. 
направление) 

9.1. Национална 
сигурност  

Сигурност на граждани и 
собственост в трансгранична среда 

Б ФБМ 

оценка Положителна, 
3 год., Акредитирано 

до 22.06.2018 

Успешно 
приключена 
процедура за 
оценяване на 
проект за 

откриване на 
професионаялн
о направление 

9.1. Национална 
сигурност 
писмо 

789/13.07.2015 
г. на НАОА  

               
 
Забележки: 

           1.    Съкратени означения на образователно-квалификационните степени:  Б – бакалавър;  М – магистър 
           2.  Съкратени означения  на основните звена: АИФ – Аграрно-индустриален факултет; ФЕЕА – Факултет ”Електротехника, електроника и 
автоматика”; МТФ – Машинно-технологичен факултет; ТФ –Транспортен факултет; ФБМ – Факултет “Бизнес и мениджмънт”; ФПНО – Факултет 
по природни науки и образование; ФОЗЗГ – Факултет Обществено здраве и здравни грижи; БРИЕ – Българо-румънски интеруниверситетски Европа 
център; ЮФ – Юридически факултет. 

3.    Отделно се заявяват процедури за програмна акредитация на обучението  по образователна и научна степен “доктор” по докторски 
програми   

 

 

 

 


