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Акредитация 

 
Професионално направление/ДП Срок на акредитация Срок за подаване на 

документите в НАОА 

Препоръки 

2.4. Религия и теология 13.12.2022. 07.2021 т.  1. Да се оптимизира учебният план, като се намали хорариумът 

на дисциплините, които не са базови за специалността.  

Срок: за учебната 2018 – 2019 г. 

 2. Да се обявят конкурси за хабилитиране.  

Срок: за учебната 2019 – 2020 г.  

3. Да се попълни съставът с преподаватели на 1ви ОТД. 

 Срок: за учебната 2019 – 2020 г.  

4. Да се увеличи участието на студенти в програми за 

международна мобилност.  

Срок: Постоянен. 

3.5. Обществени комуникации и 

информационни науки 

ДП Журналистика 

25.11.2022 25.11.2021 Да се обнови материално-техническата база на 

Университетската библиотека. Срок: постоянен, с ежегодно 

отчитане. 

2.2. История и археология 

ДП Нова и най-нова история 

13.12.2022 г. 13.12.2021 1. Да се включи в докторската програма и изучаването на 

Южна Америка.  

Срок: От учебната 2018/2019 г.  

2. Да се повиши участието на докторантите в международната 

мобилност.  

Срок: От учебната 2018/2019 г. 

5.13. Общо инженерство 

ДП Инженерна логистика 

15.12.2022  15.12.2021 1. Да се осигурят възможности за провеждане на ефективна и 

разнообразна научно-изследователска дейност в докторската 

програма, както и за популяризиране на резултатите от нея. 

 Срок: постоянен, с ежегодно отчитане.  

2. Да продължи попълването на библиотечния фонд с нови 

периодични издания и научна литература в областта на 

докторската програма с цел информационното осигуряване на 

подготовката на докторантите.  

Срок : постоянен, с ежегодно отчитане. 



1.3. Педагогика на обучението по... 

ДП Методика на обучението по 

изобразително изкуство 

ДП Методика на обучението по музика 

 

27.12.2022  27.12.2021 1. Да се организират ежегодни научни конференции само за 

докторанти, обучаващи се по програми в професионално 

направление 1.3. „Педагогика на обучението по…“. Срок: 

постоянен 

ДП Методика на обучението по техника и 

технологии 

 

27.12.2022  27.12.2021 1. Да се организират ежегодни научни конференции само за 

докторанти, обучаващи се по програми в професионално 

направление 1.3. „Педагогика на обучението по…“.  

Срок: постоянен  

2. При обявяване на конкурсите да се стимулира редовната 

форма на обучение на докторантите. 

 Срок: постоянен 

ДП Методика на обучението по 

физкултура и спорт 

 

27.12.2022  27.12.2021 1. Да се организират ежегодни научни конференции само за 

докторанти, обучаващи се по програми в професионално 

направление 1.3. „Педагогика на обучението по…“.  

Срок: постоянен  

2. Да се активизира обучението по докторската програма в 

редовна и задочна форма.  

Срок: септември 2019 г. 

ДП Методика на обучението по математика 

и информатика 

27.12.2022  27.12.2021 1. Да се засили международната мобилност на членовете и на 

докторантите от катедра „Методика на обучението по 

математика и информатика”.  

Срок: постоянен 

Процедури по САНК 

 
Професионално направление/ДП Срок на акредитация Срок за подаване на 

документите в НАОА 

Препоръки 

3.4. Социални дейности 28.03.2023 28.05.2021  1. Да се стимулира и реализира студентската мобилност по 

професионалното направление.  

Срок: септември 2019 г.  

2. Да се проучат и сравнят учебните планове на университети 

от повече страни членки на ЕС.  

Срок: септември 2017 г. 

3.8. Икономика 11.07.2023 11.09.2021 1. Учебният план на специалността „Икономика” в 

бакалавърската степен да се приведе в съответствие с 

изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта по 

отношение на спортните занимания на студентите.  

Срок: началото на учебната 2018/2019 година  



2. Да се предприемат действия за осъществяване от 

преподавателите в катедрата „Икономика и математическо 

моделиране” на публикации в научни издания с импакт фактор 

или с импакт ранг.  

Срок: постоянен 

5.7. Архитектура, строителство и геодезия 15.09.2023 15.11.2021 1. Да продължи изграждането и осъвременяването на 

материално-техническото оборудване на катедра „Геодезия“ и 

Факултета по Технически науки.  

Срок: постоянен, с ежегодно отчитане.  

2. Да продължат усилията по развитието на академичния 

състав в катедра „Геодезия“ и Факултета по Технически науки 

чрез привличането на млади перспективни преподаватели. 

 Срок: постоянен, с ежегодно отчитане. 

5.13. Общо инженерство 22.12.2023 22.02.2022 1. Да се увеличи броят на магистърските програми в 

професионалното направление, с оглед потребностите на 

съвременния пазар на труда.  

Срок: постоянен, с ежегодно отчитане.  

2. Да продължат усилията по развитието на академичния 

състав в катедра”Инженерна логистика” чрез привличането на 

млади преподаватели.  

Срок: постоянен, с ежегодно отчитане. 

 


