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Професионално направление

Факултет

Дата на решението на ПК по област на
висше образование

Акредитационна оценка
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Комисията по
акредитация и
АС

АКРЕДИТАЦИЯ
3.4. Социални дейности
ОНС „Доктор“
ДП Организация и управление извън
сферата на материалното
производство (Социални дейности)

ПФ

Решение на ПК по педагогически науки и
социални дейности
Протокол № 14 /19.07.2016г
Препоръки:
1. В квалификационната характеристика да се
разширят и конкретизират възможностите за
професионалната
реализация
на
дипломираните в докторската програма.
Срок: септември 2017 г.
2. Да се намали общият брой изпити, полагани
от докторантите по докторската програма, и се
усъвършенстват формите на проверка и оценка
на знанията и уменията им.
Срок: септември 2017 г.
3. Да се повиши прякото участие на
академичния
състав
на
катедрата
в
международни академични форуми.
Срок: декември 2018 г.
4. Да се активизира международното
сътрудничество и мобилността по програма
Еразъм+ и сключването на договори за

Пет години
8,76

19.072020 г.

ЮНИ
2020

партньорство с други висши училища от
чужбина.
Срок: постоянен
5.7. Архитектура, строителство и
геодезия
Проект за откриване на специалност
„Геодезия“ от регулираната професия
„Инженер в геодезията, картографията
и кадастъра“, професионално
направление
Редовна акредитация

ФТН

Решение на ПК по технически науки
Протокол № 15 / 27.07.2017г

положителна

27.07.2020 г.

ЮНИ
2020

15.11.2020

ОКТОМВРИ
2020

Препоръки:
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 се увеличи броят на учебните материали,
достъпни чрез електронната форма на обучение
Срок:постоянен, с ежегодно отчитане
3. Да продължи работата по развитието и
подмладяването на академичния състав.
Срок:постоянен, с ежегодно отчитане
САНК

5.3. Комуникационна и компютърна
техника
ОКС „Бакалавър“
Комуникационни и информационни
системи Сигнално охранителни
системи и технологии
Радиолокационна техника и
технологии Радиокомуникационна
техника и технологии
Компютърни технологии за
автоматизация на производството
ОКС“магистър“
Комуникационни и информационни

Решение на
ПК по технически науки
Протокол №1 от 15.09.2016г
Препоръки:
ФТН

1. Учебниците по всички профилиращи
дисциплини да бъдат издадени не само на
хартиен и на електронен носител, но и да
бъдат „качени“ във виртуалната библиотека на
университета. Срок: XII. 2017 г.
2. Да продължи развитието на системата от
стимули
за
активиране
на
научноизследователската
дейност
и
творческата активност на преподавателите и

Шест години
9.06

системи Сигнално охранителни
системи и технологии
Радиокомуникационна техника и
технологии
Компютърни технологии за
автоматизация на производството
Радиолокация и радионавигация

студентите. Срок: постоянен, с ежегодно
отчитане.
3. Да продължи и се активира използването на
ИКТ-базирани иновационни образователни
технологии в подготовката на студентите от
дигиталното поколение. Срок: постоянен, с
ежегодно отчитане.
4. Препоръчва се на преподавателите от ПН
5.3 да си направят профили в Google Scholar
или в друга подобна система, за да може да се
получава по-обективна информация за броя на
цитиранията на научните им трудове, което е
един от основните показатели за качество на
публикациите. Срок: XII. 2016 г.

САНК

2.4. Религия и теология
Решение на ПК по хуманитарни науки и
изкуства
Протокол № 15 / 13.12.2017г

ОКС „Бакалавър“
САНК

Пет години
7.71

13.02.2021

ДЕКЕМВРИ
2020

Пет години
7.45

13.02.2021

ДЕКЕМВРИ
2020

Препоръки:

ФХН

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.
3. Да се увеличи участието на студенти в
програми за международна мобилност.
Срок: Постоянен.
Решение на ПК по по стопански науки и
управление
Протокол № 25 / 13.12.2017г

3.9. Туризъм
ОКС „Бакалавър“
САНК

ФПН
1.

Препоръки:
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.
3. Да се активизира студентската мобилност
в професионално направление 3.9 '' Туризъм''.
Срок: Постоянен.
4. Да се активизира публикационната
активност и участието на преподавателите в
национални и международни проекти.
Срок: Постоянен.
Решение на ПК по социални и правни науки,
сигурност и отбрана
Протокол № 19/ 04.11. 2016 г.

9.1. Национална сигурност
ОКС „Бакалавър“
Системи за сигурност
ОКС „Магистър“:
Административна и организационна
сигурност
Управление на кризи и реагиране при
бедствия“

6 години
9.02

ПФ

Препоръки:
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.

04.01.2021

ДЕКЕМВРИ
2020

