
ГРАФИК 
 

за процедури по акредитация и САНК 

2023 г. 

 

Акредитация 

 
Професионално направление/ДП Срок за подаване на 

документите в НАОА 

Препоръки 

ПН 1.1. Управление на образованието 

 

Месец октомври 2023 г. 

/документацията ще се 

гласува на АС през м. 

юли/ 

1. В учебния план да се увеличи делът на практическото обучение и на упражненията. Срок: 

2019 г.  

2. Да се засили студентската мобилност съобразно сключените договори. Срок: 2019-2024 г. 

ДП Управление на образованието Месец октомври 2023 г. 

/документацията ще се 

гласува на АС през м. 

юли/ 

Да се използват създадените възможности за мобилност на докторантите. Срок: 2019-2021 г. 

ПН 2.2 История и археология  Месец октомври 

/документацията ще се 

гласува на АС през м. 

юли/ 2023 г.  

1. Да се увеличи студентската мобилност, като се повишат езиковите компетентности на 

студентите. Срок: постоянен. 

2. Увеличаване на електронната база данни на материали, налични в библиотечния фонд на 

Университета. Срок: постоянен. 

3. Въвеждане на дистанционна форма на обучение по ПН. Срок: до уч. 2022-2023 г. 

ДП Археология 

 

Месец октомври 2023 г. 

/документацията ще се 

гласува на АС през м. 

юли/ 

1. Да се надхвърли регионалният характер на докторската програма. Срок: от учебната 

2018/2019 г. 

2. Да се повиши участието на докторантите в международната мобилност. Срок: от учебната 

2018/2019 г. 

ДП История на България 

 

Месец октомври 2023 г. 
/документацията ще се 

гласува на АС през м. 

юли/ 

1. Да се увеличи делът на работа в чужди архиви, свързани с данни за историята на 

България. Срок: от учебната 2018/2019 г. 

2. Да се повиши участието на докторантите в международната мобилност. Срок: от учебната 

2018/2019 г. 

ДП Нова и най-нова обща история В процедура 1. Да се включи в докторската програма и изучаването на Южна Америка. Срок: от уч. 

2018/2019 г. 

2. Да се повиши участието на докторантите в международната мобилност. Срок: от уч. 

2018/2019 г. 

ПН 3.5. Обществени комуникации и 

информационни науки  

 

Месец октомври 2023 г. 
/документацията ще се 

гласува на АС през м. 

юли/ 

1. Да се използват по-активно възможностите за преподавателска и студентска мобилност. 

Срок: постоянен.  

2. Академичният състав да се ориентира към по-амбициозна публикационна дейност, като се 

приоритизира качеството на публикациите. Да се търсят възможности за публикуване в 

международни реферирани и индексирани издания. Срок: постоянен. 



ДП Журналистика В процедура Да се обнови материално-техническата база на Университетската библиотека. Срок: 

постоянен, с ежегодно отчитане 

ПН 1.2. Педагогика  

 

 

 

 

 

 

 

 

Месец декември 2023 г. 1. Учебната дисциплина „Философия на образованието” да се изучава в по-ранен семестър с 

оглед на нейния статус в подготовката на студентите. Срок: юни 2020 г.  

2. Да се актуализира учебното съдържание по дисциплината „Теория на възпитанието” с 

оглед съвременното развитие на научните изследвания в тази област. Срок: юни 2020 г.  

3. Квалификационната характеристика към учебния план по „Специална педагогика”, приет 

през 2017г., да се актуализира в съответствие със съвременните нормативни документи и 

международните стандарти. Срок: юни 2020 г. 

4. Периодично да се актуализира библиографията по специализиращите учебни дисциплини, 

които подготвят студентите за работа с деца със СОП в сферата на приобщаващото 

образование. Срок: постоянен  

5. Да се промени наименованието на магистърски програми „Компетенции и умения при 

бедствия и аварии” и „Социално консултиране“ в съответствие със спецификата на 

професионално направление 1.2. Педагогика. Срок: юни 2020 г. 

ДП Теория на възпитанието и дидактика Месец декември 2023 г. 1. Да се засили мобилността на докторантите. Срок: постоянен 

ДП Специална педагогика 

 

Месец декември 2023 г. 1. Да се активира участието на докторанти и научни ръководители в мобилности в чужбина. 

Срок: постоянен 

2. В личното досие на докторантите задължително да се прилагат всички процедури по 

изменение на темите. Срок: септември 2018 г. 

ДП Социална педагогика 

 

Месец декември 2023 г. 1. Да се прецизират темите на дисертационните трудове по Социална педагогика, за да 

отговарят на спецификата на програмата. Срок: постоянен 

ДП Предучилищна педагогика Месец декември 2023 г. 1. Да се засили мобилността на докторантите. Срок: постоянен 

2. Да се прецизират темите на докторантите по Предучилищна педагогика, за да отговарят 

на спецификата на програмата. Срок: постоянен 

ДП История на педагогиката и българското 

образование 

Не са подадени 

документи 

 

ПН 3.9. Туризъм Месец декември 2023 г. 1. Да се увеличи броят на хабилитираните и нехабилитираните преподаватели с профил и 

квалификация, съответстващи на професионално направление 3.9 „Туризъм“. Срок: м. юни 

2020 г. 

2.  Да се осигури съответствие между учебното съдържание на изучаваните дисциплини и 

научните специалности на хабилитирания преподавателски състав. Срок: постоянен с 

ежегодно отчитане 

3.  Да се активизира студентската мобилност в професионално направление 3.9 „Туризъм“'. 

Срок: постоянен  

4. 4. Да се активизира публикационната активност и участието на преподавателите в 

национални и международни проекти. Срок: постоянен 

ПН 4.1. Физически науки  

 

Месец декември 2023 г. 1. Наименованията на професионалната квалификация на специалностите „Медицинска 

физика и радиоекология“ (ОКС „Бакалавър“) и „Медицинска физика“ (ОКС „Магистър“) да 

се приведат в съответствие с наименованията и съдържанието на специалностите. Срок: 



 октомври 2019 г.  

2. Да отпаднат обявените в сайта на Шуменския университет специалности „Астрономия“, 

„Физика“, „Метеорология“, по които няма обучение. Срок: октомври 2019 г. 

ДП Астрофизика Месец декември 2023 г. - 

ДП Медицинска физика В процедура 1. Да се стимулира публикационната активност на докторантите в реферирани и 

индексирани издания. Срок: постоянен 

2. Да се подобрят социално-битовите условия за докторантите по докторската програма. 

Срок: постоянен 

3. Ръководството на ШУ да набележи мерки за повишаване участието на докторанти в 

национални и международни проекти, форуми, семинари и в програмите за мобилност. 

Срок: постоянен 

ПН 4.5. Математика  

 

 

 

Месец декември 2023 г. 1. Да се обогати учебната база с електронни ресурси, свързани с ПН 4.5 Математика, които 

ефективно да се използват в учебния процес и изследователската работа. Срок: декември 

2021 г.  

2. Да се разнообразят формите на практическото обучение по математика, чрез разширяване 

базата за провеждане на стажове и практики, използвайки контакти с бизнеса. Срок: 

постоянен 

ДП Изчислителна математика 

 

Месец декември 2023 г. 1. Да се разшири участието на ФМИ в колективните форми на обучение на докторантите. 

Срок: постоянен 

2. Да се стимулира публикационната активност на докторантите в реферирани и 

индексирани списания. Срок: постоянен 

ДП Математически анализ В процедура 1. Да се актуализира учебната документация по докторската програма съгласно последните 

промени в Стандарта за обучение на докторанти, приет в ШУ. Срок: 01.01.2018 г. 

2. Да се активизират международните контакти с цел създаване на предпоставки за 

докторантска мобилност. Срок: постоянен 

3. Да се разшири участието на ФМИ в колективните форми на обучение на докторантите. 

Ежегодно за докторантите да се провежда общ курс по академично писане и общ курс по 

изготвяне на проекти. Срок: постоянен 

ДП Алгебра и теория на числата В процедура 1. Да се активизират международните контакти с цел създаване на предпоставки за 

докторантска мобилност. Срок: постоянен 

2. Да се разшири участието на ФМИ в колективните форми на обучение на докторантите. 

Ежегодно за докторантите да се провежда общ курс по академично писане и общ курс по 

изготвяне на проекти. Срок: постоянен  

ДП Геометрия и топология Не са подадени 

документи 

 

ДП Диференциални уравнения Не са подадени 

документи 

 

ПН 6.2. Растителна защита  Месец декември 2023 т.  1. Да се подобри квалификационната структура на академичния състав по базовите 

технологични и профилиращи дисциплини на професионалното направление. Срок: 

постоянен, с ежегодно отчитане  

2. Да се увеличи участието на преподаватели от специалност Растителна защита в 



международни и национални научноизследователски и образователни проекти в 

професионалната област. Срок: постоянен, с ежегодно отчитане  

3. Да се засили участието на студенти от специалността Растителна защита в програми за 

частично обучение в други висши училища в страната и чужбина.  

4. При провеждането на държавните изпити в комисиите да се включват специалисти по 

Растителна защита и от други висши училища. Срок: учебната 2018 – 2019 г. 

ПН 9.1. Национална сигурност  

 

 

Месец декември 2023 г. 1. Да се увеличи международната мобилност на студентите и преподавателите чрез 

програмата Еразъм и други възможности. Срок: постоянен, с ежегодно отчитане.  

2. Да се осъвремени материалната база на Университетската библиотека. Срок: постоянен, с 

ежегодно отчитане.  

3. Да се привличат млади преподаватели – асистенти и специалисти от практиката - за 

практически упражнения в бакалавърската и магистърските програми. Срок: до следващата 

програмна акредитация на направлението. 

ДП Административна сигурност 

 

Месец декември 2023 г. 1. Да се увеличи мобилността на докторанти по ДП Административна сигурност чрез 

използване на възможностите на добре развитата система за академичен обмен. Срок: 

постоянен 

2. Да продължат усилията на ръководството на ШУ, ФТН и на водещата катедра 

„Управление на системите за сигурност“ за възможности за обучение на чуждестранни 

докторанти в ДП Административна сигурност от ПН 9.1. Национална сигурност. Срок: 

постоянен 

ДП Организационна сигурност Месец декември 2023 г. 1. Да се увеличи мобилността на докторанти по ДП Организационна сигурност чрез 

използване на възможностите на добре развитата система за академичен обмен. Срок: 

постоянен 

2. Да продължат усилията на ръководството на ШУ, ФТН и на водещата катедра 

„Управление на системите за сигурност“ за възможности за обучение на чуждестранни 

докторанти в ДП Организационна сигурност от ПН 9.1. Национална сигурност. Срок: 

постоянен 

ДП Корпоративна сигурност Месец декември 2023 г. 1. Да се увеличи мобилността на докторанти по ДП Корпоративна сигурност чрез 

използване на възможностите на добре развитата система за академичен обмен. Срок: 

постоянен 

2. Да продължат усилията на ръководството на ШУ, ФТН и на водещата катедра 

„Управление на системите за сигурност“ за възможности за обучение на чуждестранни 

докторанти в ДП Корпоративна сигурност от ПН 9.1. Национална сигурност. Срок: 

постоянен 

 

Забележка: Съгласно изменение в ЗВО от 19.07.2022 г. /чл. 75, ал. 5/ докторските програми подлежат на самостоятелна акредитация, която при 

висшите училища се извършва в рамките на оценяването на съответното професионално направление съгласно графика по чл. 81, ал. 2. 

 

 

 



Процедури по САНК 
/Съгласно утвърдения от председателя на ПК за САНК план-график. План-графикът подлежи на актуализация от НАОА./ 

Професионално направление Решение за 

акредитация 

Срок за подаване на 

документите в НАОА 

Препоръки 

РП Геодезия 21.07.2022 г. Май 2023 г. 1. Да се предприемат мерки за стимулиране на международна и национална 

междуинституционална мобилност на преподаватели и студенти. Срок: постоянен с 

ежегодно отчитане. 

2. Да се увеличи броят на учебните практики по профилиращите дисциплини. Срок: 

до края на 2023 г. 

3. В съответствие с чл. 44 от ЗВО в учебния план и програми да се предвидят изпитите 

като преобладаваща основна форма на оценяване на знанията вместо текущи оценки. 

Срок: до края на 2023 г. 

3.5. Обществени 

комуникации и 

информационни науки 

24.09.2019 г. Юни 2023 г. 1. Да се използват по-активно възможностите за преподавателска и студентска 

мобилност. Срок: постоянен.  

2. Академичният състав да се ориентира към по-амбициозна публикационна дейност, 

като се приоритизира качеството на публикациите. Да се търсят възможности за 

публикуване в международни реферирани и индексирани издания. Срок: постоянен. 

2.2. История и археология 28.07.2021 г. Юли 2023 г. 1. Да се увеличи студентската мобилност, като се повишат езиковите компетентности 

на студентите. Срок: постоянен. 

2. Увеличаване на електронната база данни на материали, налични в библиотечния 

фонд на Университета. Срок: постоянен. 

3. Въвеждане на дистанционна форма на обучение по ПН. Срок: до уч. 2022-2023 г. 

4.1. Физически науки 13.05.2019 г. Юли 2023 г. 1. Наименованията на професионалната квалификация на специалностите 

„Медицинска физика и радиоекология“ (ОКС „Бакалавър“) и „Медицинска физика“ 

(ОКС „Магистър“) да се приведат в съответствие с наименованията и съдържанието 

на специалностите. Срок: октомври 2019 г.  

2. Да отпаднат обявените в сайта на Шуменския университет специалности 

„Астрономия“, „Физика“, „Метеорология“, по които няма обучение. Срок: октомври 

2019 г. 

4.2. Химически науки 24.06.2019 г. Август 2023 г. 1.Да се вземат мерки за преодоляване на отрицателните тенденции във възрастовата 

структура на преподавателите от специалност ПН 4.2. Срок постоянен.  

2. Да се стимулира академичната мобилност на студентите и преподавателите от 

направлението, включително по програмата Еразъм. Срок постоянен.  

3. Да продължат усилията за повишаване на публикационната активност в 

специализирани международни списания с наукометрични показатели. Срок 

постоянен. 

1.2. Педагогика 15.07.2019 г. Септември 2023 г. 1. Учебната дисциплина „Философия на образованието” да се изучава в по-ранен 

семестър с оглед на нейния статус в подготовката на студентите. Срок: юни 2020 г.  

2. Да се актуализира учебното съдържание по дисциплината „Теория на 

възпитанието” с оглед съвременното развитие на научните изследвания в тази област. 



Срок: юни 2020 г.  

3. Квалификационната характеристика към учебния план по „Специална педагогика”, 

приет през 2017г., да се актуализира в съответствие със съвременните нормативни 

документи и международните стандарти. Срок: юни 2020 г. 

4. Периодично да се актуализира библиографията по специализиращите учебни 

дисциплини, които подготвят студентите за работа с деца със СОП в сферата на 

приобщаващото образование. Срок: постоянен  

5. Да се промени наименованието на магистърски програми „Компетенции и умения 

при бедствия и аварии” и „Социално консултиране“ в съответствие със спецификата 

на професионално направление 1.2. Педагогика. Срок: юни 2020 г. 

2.1. Филология 28.07.2021 г. Октомври 2023 1. Да се осигури по-голяма видимост на обобщените резултати от провежданите 

анкети и изводите от тях чрез публикуването им на страницата на университета. 

Срок: юни 2022 г. 

2. Да се осигури специализирана кабина за обучение на бъдещите преводачи по устен 

превод. Срок: декември 2023 г. 

4.3. Биологически науки 01.02.2021 г. Октомври 2023 г. 1 .Да се набележат мерки за стимулиране на изходящата мобилност на 

преподавателите и студентите, включително по програма Еразъм. Срок: декември 

2021г.  

2. Да се увеличат публикациите на преподавателите и студентите в специализирани и 

индексирани списания. Срок: постоянен  

3. Да се увеличи броят на нехабилитираните преподаватели (главни асистенти) в 

професионално направление 4.3 Биологически науки. Срок: юни 2022г. 

1.3. Педагогика на обучението 

по... 

05.04.2021 г. Декември 2023 г. 1. Да се актуализира учебната документация за професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по…, като:   

- се приведат в съответствие учебните програми във ФХН с установения стандарт 

на университета. Срок: януари 2022 г.   

- се увеличи броят на факултативните дисциплини във Факултета по педагогика. 

Срок: юни 2022 г.  

2. Да се приведат в съответствие със спецификата на ПН 1.3. Педагогика на 

обучението по… наименованията на бакалавърските специалности: „История и 

география“, „Математика и информатика“, „Икономика и математика“, „Биология и 

химия“, „Биология и физика“ и „География и биология“. Срок: юни 2022 г.  

3. Да се създадат условия за оптимално използване възможностите на електронното 

обучение за подпомагане на самостоятелната работа на студентите, съобразно 

правилата на ВУ. Срок: юни 2022 г.  

4. Да се увеличи броят на дейностите, насочени към стимулиране на студентите за 

реализиране на студентски мобилности. Срок: постоянен  

5. Да се активизира дейността за събиране на информация за кариерното развитие на 

завършилите студенти от професионалното направление. Срок: постоянен 

 2024 г. 

4.5. Математика 27.04.2020 г. Януари  2024 г. 1. Да се обогати учебната база с електронни ресурси, свързани с ПН 4.5 Математика, 



които ефективно да се използват в учебния процес и изследователската работа. Срок: 

декември 2021 г.  

2. Да се разнообразят формите на практическото обучение по математика, чрез 

разширяване базата за провеждане на стажове и практики, използвайки контакти с 

бизнеса. Срок: постоянен 

4.6. Информатика и 

компютърни науки 

28.06.2021 г. Февруари 2024 г. 1. Да продължи хардуерното и софтуерно обновяване на компютърните лаборатории. 

Срок: постоянен. 

2. Да се обогатят формите на практическото обучение по информатика и компютърни 

науки, използвайки контактите с бизнеса. Срок: постоянен. 

3. Да се организира по-активно участие на потребители на кадри като гост-лектори в 

практически ориентирани курсове, семинари и др. инициативи, свързани 

професионалното направление, както и включването им в държавните изпитни 

комисии. Срок: постоянен. 

 

Забележка: В настоящия график са включени процедурите за САНК, включени в графика на НАОА. За 2024 г. ще 

има и други процедури за САНК, които ще бъдат уточнени допълнително. 


