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 ВЪВЕДЕНИЕ 

 
През 2016 г. в Русенския университет функционира успешно вътрешно 

университетска система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на 
академичния състав. Едновременно с това се проведе процедура за 
следакредитационно наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките от 
предходната институционалната акредитация на Русенския университет; програмни 
акредитационни процедури на професионални направления и докторски програми;  
процедура за оценяване на проект за откриване на Филиал на Русенски университет  
”Ангел Кънчев” в гр. Видин. Съгласно графика на Националната агенция за оценяване и 
акредитация (НАОА) се провеждаха и процедури по следакредитационно наблюдение и 
контрол за изпълнение на препоръките при получени програмни акредитации на две 
професионални направления. С решение на Академичния съвет от 23.02.2016 е 
утвърдена структура на Университетската комисия по качество на образованието. 

 
1. Акредитация и качество на обучението 

 1.1. Акредитационни процедури 

1.1.1 Структурни промени  
Академичният съвет на свои заседания взе решение за преименуване на една 

катедра и преместване на две катедри в структурата на друго основно звено (табл. 1.1.): 
 

Табл. 1.1.  
№ Заседание 

на АС 
Решения на Академичния съвет 

1 22.11.2016 

Академичният съвет реши да преименува катедра Наказателноправни 
науки на Наказателноправни науки и сигурност, като същата остава 
звено във Факултет Юридически и отговаря за провеждане на 
обучението по досегашните учебни дисциплини и 
научноизследователска дейност. 

2 

13.12.2016 

Академичният съвет реши, считано от 14.12.2016 год., да се премести 
катедра Чужди езици от структурата на Юридическия факултет в 
структурата на факултет Машинно-технологичен, 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. 

3 

Академичният съвет реши, считано от 14.12.2016 год., да се премести 
катедра Физическо възпитание и спорт от структурата на факултет 
Обществено здраве и здравни грижи в структурата на факултет 
Транспортен, 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 

1.1.2 Заявени програмни акредитации  
През 2016 година са заявени процедури за програмни акредитации на 3 

професионални направления и на 10 докторски програми (Табл.1.2.)  
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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 

3.3. Политически 
науки 

Организация и управление  извън 
сферата на    
материалното производство 
(външна политика и  
многостепенно управление в 
Европейския съюз)  

08.11.2016 

5. Технически 
науки 

5.3. Комуникационна 
и компютърна 
техника 

Теоретични основи на 
комуникационната техника 

04.05.2016 

5.11. Биотехнологии 
 

- 
24.02.2016 

5.7. Архитектура, 
строителство и 
геодезия 

- 
12.04.2016 

5.12. Хранителни 
технологии 

- 
24.02.2016 

 
 През 2016 г. са подадени в НАОА и уведомителни доклади за разкриване на нови 
специалности в рамките на акредитирано професионални направления, както следва: 

 разкриване на образователно-квалификационна степен “магистър“ по 
специалност „Мелиорации“ в рамките на акредитирано професионално направление 5.1. 
Машинно инженерство; 

 разкриване на образователно-квалификационна степен “магистър“ по 
специалност „Автомобилна електроника» в рамките на акредитирано професионално 
направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика;  

 разкриване на на образователно-квалификационна степен “бакалавър“ по 
специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред “ в 
рамките на акредитирано професионално направление 9.1. Национална сигурност; 

 разкриване на на образователно-квалификационна степен “магистър“ по 
специалности „Стратегическо управление и лидерство в сфепрата на националната 
сигурност“ и „Правен режим на защитата на националната сигурност“ в рамките на 
акредитирано професионално направление 9.1. Национална сигурност; 

 
1.1.3 Посещения на Експертни групи от НАОА 
През 2016 г. Русенският университет беше посетен от 10 експертни групи (ЕГ) на 

НАОА за: 3 процедури за програмни акредитации на професионални направления, 6 
процедура за програмна акредитация на докторски програми; 1 процедура за оценяване 
на проект за откриване на Филиал на Русенски университет  ”Ангел Кънчев” в гр. Видин 
(табл. 1.3). 

 
Таблица 1.3 

Посещения на ЕГ на НАОА през 2016 г. 
Период на 

посещение от 
ЕГ на НАОА 

 
Факултет 

Оценка 
Професионално направление/ Докторска 

програма/Проект 

1 2 3 4 

11.05-
14.05.2016 

ФЕЕА 
9,36 

 
ПН 5.3. Комуникационна и компютърна 
техника и на докторски програми:  
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9,14 
 

9,38 
9,34 

 

 Автоматизирани системи за обработка 
на информация и управление (по отрасли); 
  Комуникационни мрежи и системи; 
 Автоматизация на области от 
нематериалната сфера  

14.03-

16.03.2016 

ФПНО 9,37 ПН 4.5. Математика 

21.03-

23.03.2016 

АИФ 8,04 ПН 6.1. Растениевъдство 

11.04-

13.04.2016 

ЮФ 

 
8,75 
8,85 

 
8,90 
8,82 
8,83 
8,83 

докторски програми от ПН 3.6. Право: 
 Гражданско и семейно право; 
 Административно право и 
административен процес; 
 Криминология; 
 Наказателно право; 
 Наказателен процес; 
 Трудово и осигурително право. 

16.04-

18.04.2016 

ФПНО 9,42 докторска програма Теория на 
възпитанието и от ПН 1.2. Педагогика 

16.04-

18.04.2016 

ФПНО 
9,43 
9,45 
9,45 

докторски програми от ПН 1.3. Педагогика 
на обучението по …:  
 Методика на обучението по математика; 
 Методика на обучението по физика; 
 Методика на обучението по 
информатика и информационни 
технологии. 

28.06-
30.06.2017 

ФПНО 

 
 

9,37 
9,47 

 
 
 

9,43 

докторски програми от ПН 4.5. Математика:  
 Диференциални уравнения; 
 Математическо моделиране и 
приложение на математиката.  
 
Докторска програма от ПН 4.6. 
Информатика и компютърни науки 
 Информатика. 

06.07.-
08.07.2016 

ФПНО 8,46 
Докторска програма История на България“ 
от ПН 2.2. История и археология 

14.11.-
16.11.2016 

ФПНО 
ФБМ 

 
9,01 
9,01 

Докторски програми от ПН 2.1 Филология: 
 Български език; 
 Общо и сравнително езикознание. 

15.11-
17.11.2016 

 положителна 
проект за откриване на Филиал на Русенски 
университет  ”Ангел Кънчев” в гр. Видин 

 
1.1.4 Получени акредитации: 
През 2016 година са получени акредитации на:  

 4 професионални направления -  3.4. Социални дейности; 4.5. 
Математика;  5.3. Комуникационна и компютърна техника; 6.1. Растениевъдство.  

 1 проект за откриване на Филиал на Русенски университет  ”Ангел 
Кънчев” в гр. Видин; 

 1 магистърска програма, акредитирани за обучение в дистанционна 
форма;  

 17 докторски програми, от които 5 нови в ПН 3.6. Право (табл. 1.4). 
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Таблица 1.4 
Докторски програми, получили акредитация през 2016 г.  

Област на 
висше образо-

вание 

Професионално 
направление 

Докторска програма Дата на 
получаване 

на 
акредитация 

Оценка 

1.  
Педагогически 
науки 

1.2. Педагогика 
Теория на възпитанието и 
дидактика 

29.03.2016 9.42 

1.3. Педагогика на 
обучението по… 

Методика на обучението 
по физика  

29.03.2016 9.45 

Методика на обучението 
по математика  

29.03.2016 9.43 

Методика на обучението 
по информатика и 
информационни 
технологии  

29.03.2016 9.45 

2. Хуманитарни 
науки  

2.2. История и 
археология 

История на България 
14.09.2016 8.46 

3. Социални, 
стопански и 
правни науки 

3.6. Право 

Гражданско и семейно 
право  

07.07.2016 8.75 

Административно право и 
административен процес  

07.07.2016 8.85 

Криминология  07.07.2016 8.90 

Наказателно право  07.07.2016 8.82 

Наказателен процес  07.07.2016 8.83 

Трудово право и 
обществено осигуряване  

07.07.2016 8.83 

4. Природни 
науки, 
математика и 
информатика 

4.5 Математика Диференциални 
уравнения 

03.10.2016 9.37 

Математическо моделира-
не и приложение на 
математиката 

03.10.2016 9.47 

4.6 Информатика и 
компютърни науки 

Информатика   
03.10.2016 9.43 

5. Технически 
науки 

5.3. Комуникационна 
и компютърна 

техника 

Комуникационни мрежи и 
системи 

17.06.2016 9.38 

Автоматизирани системи 
за обработка на 
информация и 
управление  (по отрасли) 

17.06.2016 9.14 

Автоматизация на 
области от 
нематериалната сфера 

17.06.2016 9.34 

  
1.1.5  Общи данни за състоянието на програмните акредитации 

 Обобщено данните за състоянието на програмните акредитации в Русенския 
университет към 31.12.2016 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 
4 

Докторски програми 

Общо докторски програми за Русенския университет 
Акредитирани докторски програми в процедура 

50 
4 
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Фиг. 1.1. Динамика на акредитираните професионални направления и докторски 

програми 
 

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 

ПН 
Професионално направление Оценка 

Общо 
акредити-

рани 
докторски 
програми 

в ПН 

1 2 3 4 5 

Аграрно-
индустриален 

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

9.09 
мн.добра 

8.04 

14 
2 
- 

Машинно-
технологичен 

3 

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

9.09 
8.72 

мн.добра 

14 
- 
2 

Електротехника, 
електроника и 

автоматика 
2 

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

9.32 
 

9.36 
 

3 
 
4 

Транспортен 1 5.5. Транспорт, корабоплаване 
и авиация 

9.25 5 

Бизнес и мениджънт 4 

2.1. Филология 
3.3. Политически науки 
3.7. Администрация и 
управление 
3.8. Икономика 
5.13. Общо инженерство 
9.1. Национална сигурност 

- 
9.20 
8.46 
9.18 

мн. добра 
положителна 

1 
1 
2 
2 
2 
- 

0
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докторски програми

професионални направления
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Природни науки и 
образование 

 
 
 
4 

1.2.  Педагогика 
1.3. Педагогика на обучението 
по ... 
2.1. Филология 
2.2. История и археология 
4.5. Математика 
4.6. Информатика и 
компютърни науки 

9.05 
9.30 

- 
- 

9.37 
9.28 

1 
3 
2 
1 
2 
1 

Юридически 1 
3.6. Право 
9.1. Национална сигурност 

8.57 
положителна 

7 
- 

Обществено здраве 
и здравни грижи 

3 

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

9.28 
8.10 

 
8.24 
8.27 
8.30 

- 
 

Филиал Силистра 1 1.3. Педагогика на обучението 
по 
2.1. Филология 
 

9.30 
- 

1 
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 по професионални направления е 

представена на фиг. 1.2. 
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Фиг. 1.2. Динамика на акредитационните оценки на професионалните 

направления 
 
 
1.1.6 Изпратени становища до НАОА по докладите на ЕГ 
По докладите на експертните групи са изпратени: 4 становища във връзка с 

процедури за програмни акредитации на професионални направления, 1 становище във 
връзка с оценяване на проект за откриване на филиал на Русенския университет в град 
Видин  и 17 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. 
 

1.1.7 САНК, Институционална акредитация 
През 2016 г., във връзка с процедура за САНК по изпълнение на препоръките след 

решение на Акредитационния съвет на НАОА с получена оценка 9,28 при 
институционална акредитация на Русенски университет „Ангел Кънчев“, в НАОА се 
представиха: 

 Доклад относно прилагането на вътрешната система за оценяване и 
поддържане качеството на обучението и на академичния състав в Русенски университет 
“Ангел Кънчев”; 

 Доклад за изпълнение на препоръките, посочени в решението на 
Акредитационния съвет на НАОА от 07.06.2012 г. за институционална акредитация на 
Русенски университет “Ангел Кънчев”. 

С решение на Акредитационния съвет на НАОА - Протокол № 22/27.10.2016 г. по 
процедурата са взети следните решения: 

1. Акредитационният съвет утвърждава доклада на ПК за САНК относно 
следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, 
формулирани в решението на Акредитационния съвет от 07.06.2012 г. (протокол № 
12) при институционалната акредитация на Русенския университет „Ангел Кънчев”, 
с обща оценка 9,28 (девет цяло и двадесет и осем стотни). 

2. Акредитационният съвет констатира, че Русенският университет 
„АнгелКънчев” е изпълнил препоръки № 3, № 4 и № 6 и изпълнява препоръки № 1, № 2 
и № 5, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 07.06.2012 г. 
(протокол № 12) при институционалната акредитация, с обща оценка 9,28 (девет 
цяло и двадесет и осем стотни). 

3. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационно 
наблюдение и контрол по прилагането на вътрешната система за оценяване и 
поддържане качеството на обучението и на академичния състав в Русенския 
университет ”Ангел Кънчев”. 

4. Акредитационният съвет констатира, че представените данни от 
Русенския университет ”Ангел Кънчев” относно прилагането на вътрешната 
система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния 
състав доказват спазването на критерии № 1 - № 11. 
 

1.1.8 САНК, Програмна акредитация 
Програмните акредитации също подлежат на САНК. Във връзка с това във 

вътрешноуниверситетската система за оценяване и поддържане на качеството на 
обучението и на академичния състав има разработена процедура “Предприемане на 
действия във връзка и по повод на резултатите от програмна акредитация”. В 
съответствие с тази процедура всяко звено, получило програмна акредитация на 
професионално направление или докторска програма, разработва план-график за 
изпълнение на препоръките на АС при НАОА. Разработената и поддържана в актуално 
състояние система с времевия график за сроковете на препоръките е полезна за звената 
при планиране на тяхната работа и следене на сроковете за отчитане на дейността. 
Анализът на дейността на основните звена в следакредитационния период показва че: 

- звената работят приоритетно по предприемане на мерки и действия, свързани с 
изпълнение на препоръките на АС на НАОА по осигуряване на съответствието на 
академичния състав, развитието на материалната и информационна база; 
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- звената се отнасят отговорно към препоръките за промени и подобрения в 
учебната документация. 

Според графика на НАОА за представяне на доклади самооценка за 
следакредитационно наблюдение и контрол през 2016 година бяха планирани две 
професионални направления: 

- ПН 5.10 „Химични технологии“ във Филиал-Разград, получили оценка 8.93 и 
изминал тригодишен срок след акредитация; 

- специалност от регулираните професии „Право“с оценка 8,57 и изминал 
тригодишен срок след акредитация. 

На заседание на 27.10.2016 г. Акредитационният съвет на НАОА взе следните 
решения: 

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното 
наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на 
Постоянната комисия по технически науки и военно дело от 16.05.2013 г. (протокол № 
13) при програмната акредитация на професионално направление 5.10 “Химични 
технологии” за образователно-квалификационната степен „бакалавър“ по специалност 
„Химични технологии“ във Филиал – Разград на Русенския университет „Ангел Кънчев”, 
с обща оценка 8,93 (осем цяло и деветдесет и три стотни). 

2. Акредитационният съвет констатира, че Русенският университет „Ангел 
Кънчев”, Филиалът - Разград са изпълнили препоръка № 3 и изпълняват препоръки № 1 
и № 2, формулирани в решението на Постоянната комисия по технически науки и военно 
дело от 16.05.2013 г. (протокол № 13) при програмната акредитация на професионално 
направление 5.10 “Химични технологии” за образователно-квалификационната степен 
„бакалавър“ по специалност „Химични технологии“, с обща оценка 8,93 (осем цяло и 
деветдесет и три стотни). 

Доклад за изпълнение на препоръките при получена програмна акредитация на 
специалност от регулираните професии „Право“ на Русенския университет „Ангел 
Кънчев”, формулирани в Решението на Акредитационния съвет на Националната 
агенция за оценяване и акредитация от 24.10.2013 е депозиран в НАОА на 21.12.2016 г. 
и решението на Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол ще 
бъде публикувано през м.март 2017 в сайта на НАОА. 

Броят на процедурите за програмни акредитации, преминали 
следакредитационно наблюдение и контрол в периода 2012-2016 г. е показан на фиг. 
1.3. 

 

 
 

Фиг. 1.3. Процедури за САНК през 2016 г.  
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Според графика на НАОА за 2017 г. в Русенския университет на 
следакредитационно наблюдение и контрол подлежат професионални направления:   

 5.6. Материали и материалознание; 
 7.5. Здравни грижи (специалност от регулираните професии „Медицинска 

сестра“ и специалност от регулираните професии „Акушерка“); 
 1.2. Педагогика; 
 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация. 

 
1.1.9 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 07.07.2016 г. Акредитационният съвет на НАОА констатира, 
че Русенският университет „Ангел Кънчев” не е превишил броя на обучаваните студенти 
и докторанти през учебната 2015/2016 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 2016 г. са с преобладаващи оценки над 9,00. 
2. Положителната оценка на проекта за разкриване филиал на Русенския 

университет в град Видин, в отговор на потребностите на Северозападна България 
от развитие на висшето образование в региона, засилва ключовата роля на 
университета в Дунавския регион като образователен и научен център. 

3.  Общо акредитираните докторски програми в университета са 50.  
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. Успешно приключилата процедура за САНК по изпълнение на препоръките 
при институционалната акредитация на университета през  2016 г. показва, че  
изградената в Русенския университет „Ангел Кънчев” Вътрешна система за 
качество на обучението и на академичния състав е  действаща, надеждна, 
ефективна и е в процес на непрекъснато разширяване и е хармонизирана с 
националните и европейски практики. 

 
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 
 
1.2.1 Вътрешни одити. 
Един от механизмите за системно изследване и усъвършенстване на 

вътрешноуниверситетската система за оценяване и поддържане качеството на 
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обучение и на академичния състав са вътрешните одити. В съответствие с процедура 
„Одити” одитните екипи (водещи одитори и одитори) за всеки вътрешен одит се 
предлагат от директора по качество на образованието и се приемат с решение на 
Съвета по качество на образованието. В състава им се включват: одитори, преминали 
обучение за вътрешни одитори (независими от персонала, който носи непосредствена 
отговорност за проверяваните дейности и нямащи пряка отговорност за звената, които 
ще проверяват), студенти, докторанти и представители на бизнес-средата.  

Съгласно процедура „Одити“ одитирането на процесите на Вътрешната система 
за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав се 
провежда по предварително специфицирани елементи на системата по качеството за 
всеки конкретен одит, които се поместват в Доклад за проведен вътрешен одит на 
Вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на 
академичния състав. При промени във външната за университета среда, като нови и 
променени политики, стратегии и нормативни актове в областта на висшето 
образование, в доклада за вътрешните одити се прави актуализация на специфицирани 
елементи на системата по качеството. 

През 2016 г. бяха проведени два вътрешни одита. (Табл. 1.7). 
Таблица 1.7  

Проведени вътрешни одити през 2016 г. 

№ Период на провеждане 
Брой доклади за проведен 

вътрешен одит 

1 април 2016 11 

2. ноември 2016 11 

 
Одитите се проведоха върху цялата система. Одитирани бяха основните звена и 

филиалите, 22 катедри и Центъра за продължаващо обучение (ЦПО). Обобщените 
резултати от одита, проведен през м.април 2016 г., са обсъдени на Академичен съвет 
на заседание от 22.11.2016 г. През м.май 2017 г. предстои обсъждане на обобщените 
резултати от одита, проведен през м.ноември 2016 г. 

 Съгласно одитните листи на екипите преобладаващите констатации са за 
съответствие с изискванията. 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.  

 
1.2.2 Външни одити 

 10 процедури на НАОА за: програмни акредитации на професионални 
направления /3 процедури/, програмна акредитация на докторски програми /6 
процедури/ ; 1 процедура за оценяване на проект за откриване на Филиал на Русенски 
университет  ”Ангел Кънчев” в гр. Видин; 

  Одит по стандарта за управление ISO 9001:2008  
 През месец декември 2016 г. Центърът за продължаващо обучение беше 

одитиран от Бюро Веритас, България. Системата за управление на ЦПО беше оценена 
и установено нейното съответствие с  изискванията на стандарта за управление ISO 
9001:2008  с обхват на сертификация: 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. 
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1.2.3 Култура на качеството  
Вътрешноуниверситетската система за качество акцентира не само върху 

неговото осигуряване и развитие във филиалите, основните и обслужващите звена, но 
и върху насърчаване повишаването и развитието на културата за качество сред 
академичната общност, основавайки се на националните и европейски стандарти. 

Продължи работата по споделената отговорност на цялата академична общност 
на университета, свързана с  въпросите на качеството на образованието и на 
академичния 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. 

 
На вниманието на ректорския 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. 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. 

През 2016 г. екипи, отговарящи за функционирането на вътрешната система за 
оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав, с цел 
по-нататъшното й развитие участваха в обучения и семинари, както следва: 

 работен семинар на тема „Актуално състояние, проблеми и перспективи 
за развитие и утвърждаване на педагогическите специалности през фокуса на 
акредитационните процедури“, организиран от Постоянната комисия по педагогически 
науки и социални дейности на НАОА и проведен в периода 21.03.-22.03.2016 г.; 

 публични лекции, свързани с вътрешното и външно оценяване на 
качеството в системата на европейското висше образование, организирани от НАОА с 
лектори – г-жа Мария Кело – директор на секретарията на ENQA и г-жа Тиа Лукола – 
директор на звеното за институционално развитие на Европейската университетска 
асоциация (EUA) - 30.05.2016г;  

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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 семинар «Критериална система на НАОА в съответствие със Стандартите 
и насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше 
образование /ESG/», проведен на 02.12.2016 т. В Русенския университет;  

 Инструктажи на вътрешни одитори: м.април и м.ноември 2016 г. 
 
1.2.4 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 Русенския 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.  
 

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

от вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучение и 
академичния състав.  

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). 
Анкетните бланки са в 20 варианта, от които 11 са за проучване на студентското мнение, 
в. т. ч. и за завършили студенти.  

В съответствие с процедура “Университетски анкети” в началото на всяка 
календарна година заместник-ректорът по развитие, координация и продължаващо 
обучение подготвя План за провеждане на анкетни проучвания през годината, който се 
обсъжда на заседание на Съвета по качество на образованието и се утвърждаване от 
ректора. Формират се групи за провеждане на анкетните проучвания в основните 
звена/филиали, в съставите на които задължително се включват студенти.  

Съгласно приетата процедура резултатите от проведените анкети подлежат на 
регулирано разгласяване. Резултатите, отнасящи се до персонална оценка на 
преподаватели се предоставят служебно на деканите, за да запознаят с тях съответните 
лица. Деканите задължително представят коригиращи и превантивни действия във 
връзка с оценките на студентите за съответните преподаватели.  

През 2016 г. са анкетирани общо 5556 лица, от които: 
- 5251 студенти и докторанти; 
- 250 завършващи студенти; 
- 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. 
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Таблица 1.8  
Брой проведени анкети през 2016 

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2015-2016 Г. 

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

759 студенти 

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

655 студенти 

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

250 студенти 

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

636 студенти 

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

699 студенти 

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 282 студенти и 
докторанти 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2016-2017 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 

700 студенти 

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

720 студенти 

Общо анкетирани 5556 

 
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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1.2.6 Анкетни проучвания за международната класация на университетите 
U-Multirank 

Русенският университет се включи за трета поредна година в новата европейска 
рейтингова система U-Multirank през 2016 г. с професионалните направления 
„Администрация и управление“, „Икономика“, „Електротехника, електроника и 
автоматика“, „Комуникационна и компютърна техника“. 

U-Multirank е 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. 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. 

Резултатите се очаква да бъдат публикувани през м.май 2017 година. 
 
1.2.7 Анкетно проучване от Европейски изследователски институт 
В периода септември 2015-февруари 2016 г. Русенският университет за  пета 

поредна година се включи в провежданото в 24 европейски страни международно 
изследване със студенти и докторанти Тrendence Graduate Barometer 2016, което 
проучва мнението на студенти от над 1000 университета в света за резултатността на 
тяхното обучение с оглед на бъдещата им професионална реализация и кариерните им 
приоритети. 

Trendence е водещ научноизследователски институт в Европа, специализиран в 
проучвания и маркетинг на пазара на труда, който ежегодно провежда изследването 
Trendence Graduate Barometer сред 500 000 студенти. В изданието на TGB за 2016 г. са 
включени 23 страни: Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, 
Дания, Ирландия, Испания, Италия, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, 
Румъния, Русия, Турция, Финландия, Франция, Унгария, Чехия, Швейцария и Швеция. 

В проучването 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. 

Обобщените резултати в изследването са показани в три аспекта: Анкетирани 
студенти; Какво мислят студентите за своите университети; Комуникация и 
кариера. 

В попълването на електронната анкета се включиха 282 студенти и докторанти. 
Студентите и докторантите дават оценка на дейността на своя университет по 28 
критерия в 10 теми. Резулататите показват висока степен на  удовлетвореността на 
анкетираните студенти и докторанти от качеството на предлаганото обучение в 
Русенския университет.  

Обобщените резултати по критериите са анализирани и докладвани на 
Академичен съвет на заседанието от 22.11.2016 г.   

На фиг. 1.6 е показаната динамиката на участниците от Русенския университет в 
електронното проучване Тrendence Graduate Barometer.  
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Фиг. 1.6. Брой студенти и докторанти, участвали  в електронното проучване 
Тrendence Graduate Barometer 

 
1.2.8 Дни на работодателите-потребители на кадри на Русенския 

университет. 
За осма поредна година инициативата “Дни на работодателите-потребители на 

кадри на Русенския университет” се проведе под мотото “Партньорство за умения и 
заетост”.  

А. Сътрудничество с работодателските организации в проектното 
финансиране. 

Университетът е партньор на Министерството на образованието и науката по 
проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – фаза I, финансиран от 
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Индикативният бюджет за Русенския университет по проекта е от над 1 млн. лв. 
(1 121 997 лв.).  

В периода октомври 2016-декември 2016 г. над 600 студенти от различните 
професионални направления на университет проведоха и провеждат 240-часови 
практически обучения в реална работна среда по специалността си във фирми, 
институции и организации – партньори на Русенския университет по проекта.  

Сключени са 87 договори за партньорство с обучаващи организации – 
работодатели от цялата страна; 165 договори за наставничество с ментори и 120 
допълнителни споразумения с академични наставници. Проектът е с продължителност 
до м.декември 2017 г. 
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Работни моменти от практическите обучения на студенти  
по проект “Студентски практики” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Б. Форми на съвместна работа с работодателските организации  
Факултетите и филиалите в началото на 2016 г. бяха планирали в програмите си 

различни инициативи и съвместни прояви за Дните на работодателите и 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`2016 се реализираха форми на съвместна 
работа като: 

 срещи между студенти, преподаватели, алумни, работодатели; 
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 Дни на студентското самоуправление; 

 

 
 

 

 ежегодни платени стажове за студенти от Община Русе и Областна 
администрация Русе; 

 

 
 

 

 участие в обучения, семинари, форуми и др.; 
 

 
 

 
 

  
 

 посещения на студенти във фирми и институции; 
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 Вечери на специалностите; 
 

  
 
 подписани договори за съвместна дейност и др. 

 
В. Участие на работодатели в университетски прояви  
Представители на обучаващите организации - работодатели се включиха и през 

2016 г. в ежегодни инициативи, реализирани в Русенския университет като: Форум 
„Национални дни на кариерата”, Дни на кариерното ориентиране на първокурсника и др. 

 В табл. 1.9. са посочени дейностите на основните звена по време на Дните на 
работодателите`2016.  

Таблица 1.9 
 

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

АГРАРНО ИНДУСТРИАЛЕН ФАКУЛТЕТ 

Дата Час, място Събитие 

17.03 Фирма Варекс Изнесен семинар във фирма Варекс-Русе с участие на 
студенти от специалност МСТ 
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април Русенски 

университет 

Семинар от фирма Златекс на тема Нова техника и 
технологии в земеделието 

април Фирма Рапид Изнесен семинар във фирма Рапид КБ ООД с участие на 
студенти от специалност МСТ и ЗТТ 

април Русенски 

университет 

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

12.05-14.05 Русенски 

университет 

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

12.05-14.05 Русенски 

университет 

Среща на студентите от Аграрно-индустриалния факултет 
с работодатели  

май 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, 
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. 

07.03-31.03  
Участие на работодатели в КСК. Участие на Ръководители 
на големи русенски машиностроителни фирми при 
посещение на училища в Русе и региона. 

09.05-27.05 

Русенски 

университет 

Корпус 2 

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. 

09.05-27.05 Помещения на 

МТФ 

Демонстрация на съвременна техника за 

металообработване и сглобяване пред студенти и 

преподаватели от Русенски университет “А. Кънчев” 
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09.05-27.05 

Русенски 

университет 

Корпус 2 

Провеждане на “Кръгла маса” на тема: “Проблеми на 

техническото обучение на бъдещите инженери” среща и 

разговори с работодатели от северна България. 

09.05-27.05 

Русенски 

университет 

Корпус 2 

Среща – диалог на студенти и представители на фирми 

“Труд - АД”, “Метал – АД Шумен”, “МБМ - Русе” и др. 

06.2016 

Русенски 

университет 

Канеф център 

Участие в Празник на Роботиката. 

ФАКУЛТЕТ  

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА 

Дата Час, място Събитие 

Март – Май 6.306 Участие на представител на фирма Сирма Ай Ти Ти в 
обучението на студенти 

08-20.02.  6.212 Участие на представител на фирма Форшунг-Директ 
ЕООД в обучението на студенти 

12.02  Включване на факултета в академичната програма на 
световния ИТ гигант Тексас Инстументс (Texas 
Instruments) 

23.02 2.209 Среща-семинар с представители на фирма Ритбул, 
дистрибутор на продукта ePlan 

26.02. 15:00, 6.212 Участие на представител на фирма Мусала Софт в 
обучението на студенти 

23.03. 10:00, Канев 
център 

Форум кариери 2016 

26.03. 11:00, 2Г.204 MUFIN – Практическа конференция на „Мусала Софт“ 
Провеждане на интервюта за работа. 

29.03. 13:30, 2Г.204 Среща с представители на световния технологичен гигант 
Huawei, България 

06.04. 10.326 Презентация на фирма IBB за възможностите за стажове  

07.04. гр. Козлодуй Посещение на АЕЦ Козлодуй от студенти специалност 
„Електроенергетика и електрообзавеждане“ 

13.04.  Създаване на професионален клуб „Адруино“ с 
представители на фирми, използващи платформата 

26.04. 16:00, 6.301 Среща на студентите с фирмите, подкрещящи конкурса по 
дисциплината „Компютърна периферия“ 

26.04. 2Г.204 Среща с представители на фирма „Вистион“, България 

май 7.205 Участие на представител на фирма ДАРТЕК в обучението 
на студенти 

м. май  Среща-семинар с представители на фирма „Актив Ел 
Инженеринг“ 

м. май 2Г.204 Среща с представители на фирма „VMware“, България 
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11.05. 16:00, Канев 
център 

Вечер на специалностите от факултета. Награждаване на 
студенти и представяне възможности за работа от 
спонсори на Факултета. 

м. октомври  гр. Русе Посещение в ТЕЦ - Русе 

ТРАНСПОРТЕН ФАКУЛТЕТ 

Дата Час, място Събитие 

08.03.2016 
Русенски 

университет 
Среща на студентите от транспортен факултет с 
представители на фирма “Еконт Експрес “. Представяне на 
различни възможности за кариерно развитие. 

23.03.2016  
Русенски 

университет 
Осигуряване на контакт между студенти и фирми чрез  
Форум „Дни на кариерата 2016”. 

04-05.2016 
Русенски 

университет 
Провеждане на срещи на студенти с фирми. Организиране 
на презентации на фирми. 

04-06.2016 гр. Русе 
Посещение на фирми в гр. Русе. Запознаване на 
студентите с дейността на различни фирми. 

04-06.2016 Фирми 

Среща на преподаватели от факултета с представители 
на фирми. Обсъждане на възможностите за сключване на 
договори за сътрудничество между фирми и Русенския 
университет. 

05.2016 Русенски 
университет 

Провеждане на среща на студентите от факултета с 
представители на транспортни фирми. 

06.2016 
Русенски 

университет 

Среща на комисията по качеството на образованието на 
Транспортния факултет с представители на фирми. 
Адаптиране на учебните програми към нуждите на 
съвременния бизнес. 

05.2016 
Русенски 

университет 
XVII Русенско изложение 2016 – среща на студенти с 
представители на автомобилна техника. 

05.2016 
Русенски 

университет 

Представяне на разработки на студенти в областта на 
транспорта на студентска научна сесия пред 
преподаватели и работодатели. 

ФАКУЛТЕТ  

БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ 

Дата Час, място Събитие 

12.04.2016 14.00 
Аула 2.101 на РУ 

“А. Кънчев” 
 

Семинар Професионална ориентация („Ориентиране в 
тъмното”) в две части: 

 Как да впечатля потенциалния работодател с 
автобиография? Мотивационно писмо. 

 Поведение пред работодателя по време на 
интервю. 

Дейности на семинара: 
- представяне целите на семинара; 
- анонсиране програмата на семинара; 
- представяне на модераторите. 

14.04.2016  
 
 
 
 
 
 

11.00 -13.00 
Аула 2.101 на 

Русенски 
университет 

 
 
 

Среща с работодатели в рамките на Дните на кариерата 
2016 
Дейности на срещата: 
- представяне на  специалностите на Факултет 
„Бизнес и мениджмънт”; 
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- представяне на Алманах на завършващите студенти 
от випуск 2016 и предоставяне на Алманаха на 
присъстващите работодатели; 
- представяне на присъстващите работодатели; 
- дискусия на тема „Възможности за реализация на 
студентите“; 
- работни срещи между студенти и работодатели. 

09.05.2016 Русенски 

университет 

Дни на алумни “Европеистика”. 

септември Русенски 

университет 

Създаване на нови алумни клубове на ФБМ.   

март-май; 
октомври-
декември 

 Организиране на посещения на студенти в предприятия от 
реалния, финансовия и публичния сектор. 

целогодишно Русенски 

университет 

Посещения на Дирекция БЮРО ПО ТРУДА „Русе“ в РУ „А. 
Кънчев“ и запознаване на студентите с програми и мерки за 
заетост. 

целогодишно Русенски 

университет 

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

целогодишно 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. 

ФАКУЛТЕТ  

ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ 

Дата Час, място Събитие 

 

 

Март-Април 

2016 г. 

 

 

Април 

2016 г.  

 

Април 

2016 г.  

 

 

 Педагогически специалности – ПНУП, НУПЧЕ, СП, 

организирани от катедра ППИ 

 Организиране на среща със служители от дирекция 
„Бюро по труда" - Русе за запознаване на студентите от 
катедра ППИ с пазара на труда, възможностите за работа 
и стажуване, действащите програми и мерки за заетост и 
обучение. 

 Участие на студенти от клуб  „Млад 
педагог/социален педагог”, съвместно с деца от социални 
институции/училища, и възрастни хора в благотворителна 
кампания по повод Великден. 

 Повишаване информираността и чувствителността 
на студентите от клуба по проблемите на домашното 
насилие, и запознаване с дейности по превенция и защита 
от домашното насилие. Проектът се реализира от 
фондация Център „Надя”-клон Русе. 

 

 Провеждане на работна среща със възрастни хора, 
ползватели на социални услуги в област  Русе. 
Потребители, студенти от клуб „Млад педагог/социален 
педагог” и представители от Дирекция „Социално 
подпомагане” към Агенция за социално подпомагане ще 
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Април-Май 

2016 г.  

Май, 2016 г. 

 

Юни-юли, 

2016 г. 

обсъждат  проблемите на възрастните хора и техните 
права. 

 Вечер на специалността, с участието на студенти, 
директори на училища и детски градини, представители на 
инспектората и учители.  

 Участие на студенти от клуб „Млад педагог/социален 
педагог” в конкурс „Солидарност между поколенията“, 
организиран съвместно със социални институции от гр. 
Русе. 

 

 

6.02.2016 г. 
 

 

16.03.2016 г. 
 

 

Март,2016 г. 

 

25.04.2016 г. 
 

 

Май 2016 г. 
 

 

 
 
11.05.2016 г. 
 
 
 
Септември  
2016 г. 
 

 

Регулярно 

2016 г. 

 

 

РБ „Л. 

Каравелов“ 

 

РУ, Канев център 
10.00 ч. 
 

РУ, зала 
„Сименс“ 
 

 

РБ „Л. 
Каравелов“ 
 
 
РУ, Корпус 2 
 
 
 
 
 
 
РУ, Корпус 2 
 
 
Исторически 
музей - Тутракан 
 

Клуб на 
културните 
дейци, 
Зала „Култура“, 
РДТ „Сава 
Огнянов“ – 
Камерна зала 
Община Русe 

Специалност БеИ, както и ПНУП, НУПЧЕ, СП, 

организирани от катедра БЕЛИ 

 Клуб „Афект“ – музикално ателие със студенти от 
спец. ПНУП, Регионална библиотека и ученици от детски 
градини и училища 
 

 Дни на отворените врати – студ. от спец. БИ, 
ученици, учители, родители, преподаватели от катедрата 
 
 

 Семинар на тема: РУ „А. Кънчев“ и Регионална 
библиотека  „Л. Каравелов“ – партньорство и 
образование с участие на колеги от РБ – възпитаници на 
РУ от спец. БИ и НУПЧЕ 
 

 Участие в национална тематична конференция, 
организирана от Регионалната библиотека 
 

 Дни на специалността, с участие на ученици и 
учители от СОУЕЕ „Константин Кирил Философ“, СОУ 
„Христо Ботев“ – гр. Русе, с представители на Регионален 
инспекторат на образованието, Регионален исторически 
музей и преводачът Румен Стоянов 
 

 Поетична среща по случай 150-годишнината от 
рождението на Пенчо Славейков – съвместно с 
Регионална библиотека, студенти от спец. БИ, спец. ПНУП 
и  НУПЧЕ, ученици от СОУ „Хр. Ботев“ 

 Участие на преподаватели и студенти от спец. БИ 
съвместно с Регионален исторически музей, Държавен 
архив - Русе, в научна конференция по случай Първата 
световна война 

 Представяне на книги и автори пред русенската 
общественост, в училища, в РБ „Л. Каравелов“, в 
Регионалния исторически музей 
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2016 – 2017 г. 
 

Регионална 
библиотека 
Регионален 
исторически 
музей 
Държавен архив 
Детски градини 
Основни училища 
и гимназии 
 

 Участие в проект „Студентски практики“ на студенти 
от спец. БИ, ПНУП, НУПЧЕ в РБ „Л. Каравелов“, 
Регионалния исторически музей, Държавен архив, детски 
градини, училища 
 

Декември 

2016 г. 

РУ, Корпус 2  Езиково състезание „Знаете ли български език“ – 
студенти от БИ, ПНУП, НУПЧЕ, СП, ученици от СОУ 
 

 

 

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 2016 

 

юни,2016 

 

Март 2016 

  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 различни софтуерни фирми и запознаване 
с тяхната дейност. 

 

Март 2016 

 Специалност ПОМИ 

 Среща-дискусия "Как в учебните часове можем да 
провокираме обучаемите към индивидуално участие по 
пистата "самопитане-отговор-знание"?", организирана от 
секция Математика, информатика и физика на СУ-Русе, с 
участието на членове на секцията,  на изявени учители и на 
хора с опит в образованието в град Русе  

 

Май 2016   Вечер на специалността, с участието на студенти 
преподаватели, представители на инспектората,  
директори на училища и учители 
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Май 2016 

 

  Студентска научна сесия с участието на студенти и на 
ученици и преподаватели от училища в Русе  

  Специалност Финансова математика 

март 2016 - 

май 2016 

  Вечер на специалността, с участието на министъра на 
Финансите, студенти преподаватели, учители и ученици от 
елитни русенски училища. 

май 2016   Студентска научна сесия с участието на студенти от 
специалността.    

юли 2016   Стажове на студенти от трети курс на специалността в 
големи международни финансови институции в техните 
централи в София. 

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

Дата Час, място Събитие 

10.05.2016 Русенски 

университет 

Студентска научна конференция 

12.05.2016 Русе Среща с потребителите на кадри 

14.05.2016 Административен 

съд - Русе 

Симулация на административен процес – 

Административен съд - Русе 

16.05.2016 Русенски 

университет 

Вечер на правните клиники 

ФАКУЛТЕТ  

ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ 

Дата Час, място Събитие 

01.03.2016 

Русенски 

университет 

Лекция по проблеми на общественото здраве (соматично и 
психично здраве) в България (лектор: проф. д-р Петър 
Иванов – Демографски институт към БАНИ) в Клуб на 
социалния работник. 

16 Март 2016 Канев център 
Ден на отворените врати на Русенски университет. 
Представяне на катедрите и специалностите от ФОЗЗГ 
пред граждани, ученици, кандидат-студенти и гости. 

14.03.2016 

Русенски 

университет 

Отбелязване на Световния ден на социалната работа в 
Клуб на социалния работник  – 2016. Конкурс за студентска 
творба (есе, презентация, брошура, плакат, постер, 
видеоматериал и др.) по тема на Европейската асоциация 
на учи-лищата по социална работа – EASSW „Насърчаване 
на достойнството и стой-ността на народите“. 

16 и 

17.04.2016 
РУ- КТ.Аула Клинична лаборатория" Детето и неговите симптоми"  

30.04.2016 

Русенски 

университет 

Толерантност и недискриминиране хората с увреждания 
(Клуб на социалния работник). Дискусия – 1. Представяне 
на проблеми на хората с увреждания, осигуряването на 
достъпна физическа и информационна среда за хората с 
увреждания, интегрирането им  в обществото и 
оползотворяване на потенциала и възможностите им. 
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13.05.2016 
Русенски 

университет 
Работна среща „Работа в мултидисциплинарен екип“ - 
"Карин дом" - Варна 

13.05.2016 
Русенски 

университет 
Демонстрации „Практически умения по масаж и други 
методи“ 

25.05.2016   
Русенски 

университет 
Среща с  клинични наставници от МБАЛ-Русе и МБАЛ-
МЕДИКА 

Септември 

2016 

Русенски 

университет 
Среща с работодатели за специалност Ерготерапия и 
Кинезитерапия  

Септември. 

2016 
Аула 1 

Официална промоция на ВИПУСК 2016 във ФОЗЗГ (първи 
випуск социални дейности, сестри, акушерки, 
кинезитерапевти, ерготерапевти,) с участието на 
представители (евент. отново председателя) на БАПЗГ, 
ръководители на лечебни и социални заведения в Русе, 
както и представители на областна и ибщинска 
администрация.. 

30.10.2016 

Русенски 

университет 

Толерантност и недискриминиране хората с увреждания 
(Клуб на социалния работник). Дискусия – 2. Представяне 
на проблеми на хората с увреждания, осигуряването на 
достъпна физическа и информационна среда за хората с 
увреждания, интегрирането им  в обществото и 
оползотворяване на потенциала и възможностите им. 

30.11.2016 
Русенски 

университет 

Провеждане на изследване за нагласите към хората с 
увреждания сред студентската общност във факултет 
„Обществено здраве и здравни грижи“.  

3.12.2016 Русенски 

университет 

Отбелязване на 3 декември – Международен ден на хората 

с увреждания (в Клуб на социалния работник).  

 

До Декември 

2016 

Русенски 

университет 

Среща на преподаватели и студенти от ФОЗЗГ с 
ръководствата на лечебните заведения от Област Русе и 
съседни административно-териториални области - 
Силистра, Разград, Търговище, свързана с възможностите 
за бъдеща реализация на завършилите студенти и 
съответствие с потребностите на лечебната мрежа в тези 
региони. 

До Декември 

2016 

Русенски 

университет 

Среща на преподаватели и студенти от ФОЗЗГ с 
ръководството на Българска асоциация за лекарствена 
информация (на която вече ФОЗЗГ е асоцииран член), 
свързана с възможностите за бъдеща специализация, 
квалификация и профилиране на  завършилите студенти в 
сферата на регулаторните органи и институции на 
регионално, национално и международно ниво. 

ФИЛИАЛ-СИЛИСТРА 

Дата Час, място Събитие 

16 март  Русенски 
университет 
Канев център 

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

23 март  Русенски 
университет 
Канев център 

Участие в Дните на кариерното развитие на първокурсника 
в Русенски университет. 
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март  2016 г. Община 
Силистра   

Участие на студенти от КФН в семинар на тема "Резилианс 
– приложение в социално-педагогическата работа", 
организиран от фондация „Ръка за помощ“- Добрич. 

март  2016 г. Община 
Силистра  

Участие на студенти от КФН в обучение на представители 
на неправителствения сектор на тема "Управление на 
проекти или как да превърнем една идея в проектно 
предложение". 

март 2016 г. ОУ „Отец 
Паисий“ 

Провеждане на серия открити уроци по Практически 
английски език във Филиал Силистра и уроци по английски 
език по време на Стажанската педагогическа практика по 
английски език в ОУ „Отец Паисий“ с ко-водещи Милена 
Цанева, бивш възпитаник на Филиала и английското 
семейство Джон и Джоан Итън. 

март  2016 г. ПГСУАУ „Атанас 
Буров“ 

Открит урок в ПГСУАУ „Атанас Буров“ пред студенти от ІІІ 
курс, спец. БЧЕ и учители от гр. Силистра с използване на 
синергетични обучителни техники на тема: „Старият завет–
митология на предхристиянството“. 
Присъстват: студенти, преподаватели, базови учители и 
ученици от училища в Силистра. 

април  2016 г. Филиал - 
Силистра 

 

Провеждане на конкурси за превод от английски, румънски 
и френски език на български език. В журито за превод от 
английски на български език участва английското 
семейство Джон и Джоан Итън.  Присъстват: студенти, 
преподаватели, базови учители и ученици от училища в 
Силистра; ученици и преподаватели от лицея в гр. Остров, 
Румъния. 

април - май  
2016 г. 

с. Сребърна Участие на студенти-стажанти по английски език като 
фасилитатори на курс по английски език с деца и 
пенсионери от с. Сребърна. Курсът е организиран от 
кметството на с. Сребърна и английското семейство Джон 
и Джоан Итън. 

април 2016 г. 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 и Бюрото по труда- Силистра. 

април 2016 г. Филиал - 
Силистра 

 

Конкурс за мултимедийна презентация или web сайт на 
тема „От телефонния кабел до мобилните комуникации“, 
организиран от  катедра ТПМН за  ученици от  училищата 
на областта. 

април 2016 г. Филиал - 
Силистра 

 

Конкурс за мултимедийна презентация на тема „Животът е 
невъзможен без физиката“, организиран от  катедра ТПМН 
за студенти и  ученици от  училища на областта. 

април 2016 г. Филиал - 
Силистра 
203 зала 

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

 април 2016 г. Филиал - 
Силистра 
227 зала 

Провеждане на семинар и викторина със студенти от 
специалност Електроинженерство и ученици от средните 
училища на тема “Ефективно използване на 
електрическата енергия”. 

27 април 2016  Филиал-
Силистра 

 

Провеждане на традиционния Ден на отворените врати. 
Отчитане на резултатите от проведените конкурси. 
Организиране на Втората борса за добри педагогически 
практики. 
Присъстват: студенти, преподаватели, базови учители и 
ученици от училища в Силистра. Представяне пред 
медиите. 
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27 април  
2016 г. 

Филиал - 
Силистра 

 

Дебат на тема: „За буквите на Храбрия Черноризец – в 
миналото и днес“ със студенти и преподаватели от 
катедрата. 

27 април  Филиал - 
Силистра 

 

Провеждане на демонстративен уъркшоп на английски език 
на тема “Промени в климата. Глобално затопляне” със 
студенти и ученици от училища в Силистра, лектор Джон 
Йтън.  

април 2016 Филиал-
Силистра 

Издаване на в-к „Устрем” и популяризиране сред 
обществеността на Силистра. 

09 май 2016 г. Филиал - 
Силистра 

 

Провеждане на Студентска и докторантска научна сесия 
във Филиал Силистра. 

13 май 2016 г. Филиал - 
Силистра 

 

Тържество по повод на Майски научни четения с 
представители на държавната и общинска власт в 
Силистра и работодатели. 
Провеждане на Научна конференция с международно 
участие 

24 май 2016 Дом на учителя 
Гр. Силистра 

Участие на преподаватели и студенти при учредяване на 
СНЦ ,,Клуб на учители пенсионери ,,Иван Байчев ". 

целогодишно Филиал - 
Силистра 

 

Подписване на споразумения за партньорство между 
Филиал – Силистра и работодатели. 

целогодишно Филиал - 
Силистра 

LICEUL "REGELE 
CAROL I" 

Ostrov 

Подписване на споразумения за партньорство 
и обучение по педагогическа практикана студентите от 
специалност „Педагогика на обучението по български език 
и румънски език“ 

целогодишно Училища и 
фирми  

Провеждане на практики в реална работна среда по 
„Проект студентски и ученически практики” 

ноември Филиал - 
Силистра 

 

Отбелязване на 1 ноември- Деня на будителя с клуб 
Алумни, учители и ученици от базовите училища, експерти 
от РИО на МОН. 

ФИЛИАЛ-РАЗГРАД 

Дата Час, място Събитие 

23 март 2016 

г 

10:00 ч. Канев 

център на 

Русенски 

университет  

Форум „КАРИЕРИ 2016” и Ден на кариерното ориентиране 
на първокурсника. Срещи с работодатели, участници във 
форума. 

март – април 

2016 г. 

Разград  Работни срещи с фирми от региона (Амилум България ЕАД, 

Антибиотик АД Разград, Биовет – Разград АД и др.).  

април – май 

2016 г.  

Фирми от региона Провеждане на учебно - производствена практика на  

студентите от ІІ курс във фирми свързани с 

професионалните направления във Филиала. 

април – май 

2016 г. 

Филиал - Разград Презентации на фирми, с цел професионално 

ориентиране на студентите. 

11 май 2016 г. Филиал - Разград Представяне на студентски разработки пред 

представителите от бизнеса. 
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май 2016 г.  Филиал - Разград Регионален научен семинар Нови материали и 

нанотехнологии с участието на студенти и специалисти от 

фирмите. 

юли 2016 г. Фирми от региона Провеждане на специализираща практика на студенти от 

ІІІ курс във фирми от региона. 

09 - 20 май 

2016 г. 

Филиал - Разград  Среща на студентите с успешно реализирани  
възпитаници на Филиал - Разград; 

 Работна среща на Консултативния съвет и съвета 
по Качество на образованието към Филиал-
Разград; 

 Среща - разговор на студентите с представители 
на фирми относно възможностите за работа, които 
предлагат. 

 
 По време на заключителната проява от Дните на работодателите`2016, 
/14.12.2016 г./, основните звена и филиалите представиха добри практики в работата си 
през 2016 г. с потребители на кадри. Проведе се дискусия с акцент бъдещи съвместни 
партньорски инициативи. 
 

  
 

1.2.9 Школа Млад преподавател 
Една от стратегическите цели в политиката на академичното ръководство на 

Русенския университет е създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда 
за качествена професионална реализация на всеки млад преподавател чрез устойчиви 
механизми за инвестиране в него като значим капитал за университета и за 
мобилизиране на неговия потенциал.  

Добър пример в непосредствената работа на ръководството в тази посока е 
провежданата в университета Школа “Млад преподавател”. През 2016 г. се проведе 
трето издание на школата, в което се включиха 40 асистенти, назначени в периода 2012-
2015 г.  При общ хорариум от 60 часа се проведоха занятия и срещи-разговори по 
темите, включени в утвърдения от ректора план-график): Вътрешна нормативна 
уредба на Русенския университет „А.Кънчев”; Вътрешна система за оценяване и 
поддържане на качеството на обучение и на академичния състав;  Възможности за 
международно сътрудничество и мобилност; Иновационни образователни 
технологии; Комуникационни умения; Интеркултурни умения; Управление на 
проекти.  Специализираните обучения дават възможност на младите преподаватели да 
се адаптират към академичната среда и организационната култура на университета. По 
време на занятията те се запознават и обменят опит, а в последствие формират 
интердисциплинарни екипи за работа по проекти. В рамките на школата са сформирани 
и две групи от млади преподаватели за обучение по английски език с общ хорариум от 
по 60 часа. 
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Активността на участниците - над 95% е показател за високата отговорност на 
младите преподаватели към техните задължения и каузата на университета.  

 

  
 

 
 

 

  
 
1.2.10  Професионални клубове 
Приоритет в целенасочената политика на академичното ръководство за 

повишаване качеството на обучение и активната роля на студените е развитието на 
професионалните клубове в Русенския университет.  

Участието на студентите и реализираните дейности  създават условия за 
насърчаване на образователното им и професионално развитие, задълбочават и 
интензифицират комуникацията и партньорството между студенти и преподаватели.  

С решение на Академичния съвет от юни 2014 г. е утвърден Правилник за 
организация на дейностите на Обединение на професионалните клубове в Русенския 
университет. В Обединението членуват 10 професионални клуба, в които са включени 
над 500 студенти от различни специалности на университета:  

 Клуб на социалния работник; 
 Клуб "Зелени човечета"; 
 Клуб по качеството; 
 Клуб "Здраве"; 
 Клуб “Роботика”; 
 Клуб “Млад педагог/социален педагог”; 
 Клуб “Четири колела” 
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 Клуб “Автомобилист” 
 Клуб “Микробиоарт” 
 Клуб “Индустриален Интернет за всичко” (учреден през 2016 г.) 

За стимулиране и подпомагане на професионалните клубове и развитие на техния 
капацитет, академичното ръководство отделя средства от фонд „Научни изследвания“ 
(ФНИ) на Русенския университет за подпомагане реализирането на заплануваните от 
клубовете дейности.  

През 2016 г. девет от общо десетте  професионални клуба осъществяваха 
дейности по проект по ФНИ: Развитие на капацитета на студентските професионални 
клубове в Русенския университет на обща стойност 3000 лв. 

Цел на проекта: развиване на капацитета на действащите 9 професионални 
клуба в Русенския университет. 

 
Основни задачи на проекта: 

 Придобиване на нови личностни и професионални знания и 
умения от студентите; 

 Участие в разработване на научни и практико-приложни 
разработки; 

 Насърчаване на доброволчески инициативи за придобиване 
на знания и умения по неформален начин. 

Постигнати резултати: 
 изнесени 11 доклада на Научна сесия за студенти и докторанти на Русенския 

университет;  

 изнесени 7 доклада на семинар в Дни на роботиката 2016 в гр. София; 

 изнесен 1 доклад на международна конференция в Киев - Украйна; 

 създаден Информационен център по качество с повече от 350 източника на 
хартиен и електронен носител; 

 създаден стимулационен модел на товаро-разтоварен процес с участие на 
различните видове транспорт;  

 подписано споразумение за сътрудничество с Регионална здравна 
инспекция - Русе;  

 участие на 19 студенти в два мултидисциплинарни проекта; 

 участие в първото издание на иновативното младежко ЕКСПО на Русенския 

университет;  

 проведени 2 екологични акции; 1 информационен ден за редките болести; 2 

обучения на възрастни хора на здравна тематика; 4 семинара (1 на здравна тематика и 

3 три по качество);   

 проведени 5 инициативи по отбелязване на Международни и Световни дни; 

 участие в европейското състезание Shell Eco-marathon 2016 и завоювано 
престижно място в класацията; 

 участие в 5 национални състезания и завоювани 5 купи и 23 медала; 
 участие в 6 лекции; 1 дискусия; 2 лектории; 1 форум; 
 участие в 6 национални кампании, съвместно с организации и институции и 

в 1 обществена инициатива;  
 издаден Алманах на алумните; 
 реализирани 5 изложби с творби на студенти. 
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Фиг. 1.7. Постер по проект „Развитие на капацитета на студентските 
професионални клубове в Русенския университет” 

  
2. Резултати от рейтинга на висшите училища за 2016 г. 

От акредитираните 23 професионални направления в Рейтинговата система на 
висшите училища в България са включени общо 18 професионални направления (Фиг. 
1.9). 

В рейтинговото издание не са включени 5 професионални направления: 
Математика, Архитектура, строителство и геодезия, Растениевъдство, Социални 
дейности, Национална сигурност (поради незавършили все още студенти). 

Професионално направление 7.5 Здравни грижи заема второ място от общо 5, а  
ПН  5.1. Машинно инженерство заема трето място от общо 8.  
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Три професионални направления преминават на по-предни позиции спрямо 
предходния рейтинг /табл. 1.10./ 

 Таблица 1.10 

ПРОФЕСИОНАЛНО 

НАПРАВЛЕНИЕ 

2016 

точки на ВУ- 

1място/ 

последно място 

2016 

  

2015 

  

1.3. Педагогика на 

обучението по … 

50/36 4 място/43 точки 5 място/42 точки 

5.2. Електротехника, 

електроника и автоматика 

66/39 4 място/53 точки 5 място/52 точки 

5.3. Комуникационна и 

компютърна техника 

73/36 4 място/53 точки 5 място/53 точки 

 
Професионално направление ПН 3.3. Политически науки (5-то място) запазва 

своята позиция. 
Осем професионални направления отстъпват позиции от предходния рейтинг 

/табл. 1.11/. 
Таблица 1.11 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 2016 

  

2015 

  

1.2. Педагогика 6 място 3 място 

3.6. Право 6 място 5 място 

3.7. Администрация и управление  11 място 9 място 

3.8. Икономика 11 място 8 място 

4.6.  Информатика и компютърни науки  8 място 6 място 

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация  5 място 3 място 

5.13. Общо инженерство  6 място 5 място 

7.4.  Обществено здраве  7 място 5 място 

 
На фиг. 1.8 е показано позиционирането на професионалните направления на 

Русенския университет. 
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Фиг. 1.8. Позициониране на професионалните направления на Русенския 

университет 
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3. Участие в органите на НАОА. 
Преподаватели на Русенския университет работиха и през 2016 година като 

членове на Постоянните комисии по области на висшето образование на НАОА и на 
Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол: 

- проф. Ангел Смрикаров - член на Постояната комисия по Технически науки и 
военно дело; 

- доц. Виолета Ванева-член на Постояната комисия по Педагогически науни; 
- проф. Златоживка Здравкова- член на Постоянна комисия за 

следакредитационно наблюдение и контрол. 
През 2016 г. доц. д-р Емил Трифонов е избран за член на Постояната комисия по 

стопански науки и управление. 
Много колеги са търсени като експерти на НАОА за участие в работата на 

Експертните групи по отделните професионални направления. 
 

4. 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 обучението и на 
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. 1.12) 

Табл. 1.12 
Дневен ред на заседания на АС, в които са включени  

въпроси на КОА 
Заседание на 
Академичния 

съвет  

Точка 

23.02.2016 Акредитационни процедури. 

19.04.2016 

Резултати от функционирането на Вътрешната система за оценяване и 
поддържане на качеството на обучение и на академичния състав през 
2015 год. 

Акредитационни процедури. 

28.06.2016 

Акредитационни процедури. 

Резултати и анализ на анкети и одити, проведени през зимния семестър 
на учебната 2015/2016 година. 

30.08.2016 Акредитационни процедури 

18.10.2016 Акредитационни процедури 

22.11.2016 Резултати и анализ на анкети и одити от летния семестър на уч. 2015/16 
година 

13.12.2016 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 2016 г.; 

- 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 2016 г. в секцията бяха изнесени 16 научни доклада, два от 



 40 

които са отличени с кристален приз THE BEST PAPER: Мнение на академичната 
общност за процедурите за оценяване и акредитация с автори: Вера Бонева и 
Радослав Кючуков; Реформата на висшето образование - някои слабости и 
възможности за промяна с автор - Александър Косулиев. 

  
Общо осем проведени заседания на Университетската комисия по качество на 

образованието  и на Съвета по качество на образованието. 
 - През м. юли 2016 г. е подготвена Информация за Русенския университета във 

връзка с извършвания от Сметната палата одит „Мониторинг на реализацията и 
миграцията на завършилите висше образование“ за периода 01.01.2013 г. – 
31.12.2015 г. Подготвеният материал, съвместно с Центъра за кариерно развитие, е 
разгледан на Академичен съвет на заседание от 30.08.2016 г. и обхваща информация 
за: 

 Изградената и функционираща в университета система за периодично 
събиране на информация за реализацията на завършилите студенти; 

 Отговорните звена в Русенския университет за извършване за събиране на 
информация относно реализацията на завършилите студенти; 

 Методите за събиране на информация за реализацията на завършилите 
студенти; 

 Поддържаните бази данни с информация за реализацията на 
дипломираните студенти на ниво факултети/катедри и на ниво висше 
училище и включените в тях показатели; 

 Изпълняваните в Русенския университет през одитирания период проекти 
по европейски програми и фондове; 

 Използване на  информацията от Рейтинговата система на висшите 
училища в България (РСВУ) за целите на Русенския университет. 

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 университета. 

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.  
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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 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. 

 
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 2017 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 
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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 2016 г. 
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РЕШЕНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 

НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И 

АКРЕДИТАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

И АКРЕДИТАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИ В РУСЕНСКИЯ 

УНИВЕРСИТЕТ ЗА 2016 г. 
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ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ВЪВ ВРЪЗКА С 

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА 

ОЦЕНЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ  

КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ И 

АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ ЗА 2016 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 31.12.2016 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/ 

филиал  

Получена 
оценка и 

валидност на 
акредитацият

а 

 
Уведомител
но писмо на 

НАОА  
(№, дата) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Педагогически 
науки 

(2 проф. 
направления) 

1.2.  

Педагогика 
Предучилищна и начална 
училищна педагогика 

Б ФПНО 

оценка 9.05, 
6 год., 

Акредитирано 
ПН до 

16.07.2019 

 1105/ 
01.08.2013 г.  

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 

Лингводидактика в 
прогимназиалния етап 
(английски език) 

М 
ФПНО 

1.3.  

Педагогика на 
обучението по …  

Математика и информатика 
Б ФПНО 

оценка 9,30 
6 год., 

Акредитирано 
ПН до 

03.06.2020 

 959/ 
25.07.2014 г.  

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 

Информатика и 

информационни технологии в 

образованието (за 

специалисти без 

професионална квалификация 

„учител”) 

М ФПНО 
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3. 
Социални, 
стопански и 
правни науки 

(4  проф. 
направления и 1 
специалност от 
регулираните 
професии) 
 

3.3. Политически 

науки 
 

Европеистика и 
многостепенно управление 

Б 

ФБМ/БРИ
Е 

оценка 9.20, 
6 год., 

Акредитирано 
до 13.11.2021 

 
 1220/ 

10.12.2015 г.  

Европеистика и глобалистика 

(на английски език) Б 

Международно 

сътрудничество и европейски 

проекти 
М 

Европеистика и регионално 

сътрудничество (на английски 

език) 

М 

Европеистика и публична 

администрация (на английски 

език) 

М 

3.4. Социални 

дейности 

Социални дейности 

Клинична социална работа 
Б 
 М 

ФОЗЗГ 

оценка 9.28, 
6 год., 

Акредитирано 
до 29.03.2022 

549/ 
25.04.2016 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 

 
 

 1551/ 
28.11.2013 г.  

3.7. 

Администрация и 
управление 
 

Бизнес мениджмънт 
Б ФБМ 

 
оценка 8.46, 

5 год.,  
Акредитирано 

ПН до 
14.01.2020 

 
 

 245/ 
06.02.2015 г.  

Публична администрация 
Б ФБМ 

Бизнес администрация 
М ФБМ 

Предприемачество и 

иновации М ФБМ 

Мениджмънт на европейски 

проекти М ФБМ 

3.8.  

Икономика 

Международни икономически 

отношения Б ФБМ 

оценка 9.12, 
6 год.,  

Акредитирано 
ПН до 

3.12.2019 

 
 

 71/ 
22.01.2014 г.  

Маркетинг 
Б, М 

ФБМ 
Икономика 

Б 

Корпоративен маркетинг 
М 

4.  
Природни 
науки, 
математика и 
информатика 

(2  проф. 
направления) 

4.5. 

 Математика 

Финансова математика 
Б ФПНО 

оценка 9.37 
6 год., 

Акредитирано 
до 09.05.2022 

 866/ 
08.07.2016 г.  

Математическо моделиране 

във финансите, 

застраховането и социалното 

дело 
М ФПНО 

Математическо моделиране в 

инженерството 

Компютърни науки 
Б ФПНО оценка 9.28, 

 
 1337/ 
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4.6.  Информатика 

и компютърни 
науки 

Информатика и 

информационни технологии в 

бизнеса 
Б ФПНО 

6 год., 
Акредитирано 

ПН до 
15.09.2020 

19.11.2014 г.  

Софтуерно инженерство 
М ФПНО 

Информатика 
М ФПНО 

5. 
Технически 
науки 

(10  проф. 
направления) 

5.1.   

Машинно 
инженерство 

Земеделска техника и 

технологии Б, М АИФ 

оценка 9,09 
6 год., 

Акредитирано 
ПН до 

05.06.2020 

 
 

 925/ 
23.07.2014 г.  

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 

Роботика и роботизирани 

системи М МТФ 

5.2. 

Електротехника, 
електроника и 
автоматика 

Електроенергетика и 

електрообзавеждане Б, М ФЕЕА  

оценка 9.32, 
6 год., г. 

Акредитирано 
до 24.07.2021 

 
 1135/ 

10.11.2015 г. 

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 
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Автоматика и компютърни 

системи за автоматизация М 

ФЕЕА 

Автоматика и мехатроника 
М 

ФЕЕА 

5.3. 

Комуникационна и 
компютърна 
техника 

Компютърни системи и 

технологии Б, М 

 
 
 
 
 

ФЕЕА 
 

Оценка 9.36, 
6 год., 

Акредитирано 
до 17.06.2022 

 
 

1385/ 
9.12.2016 г. 

  

Телекомуникационни системи 
Б, М 

Интернет и мобилни 

комуникации Б 

Информационни и 

комуникационни технологии Б 

Телекомуникационни мрежи 
М 

Интернет и мултимедийни 

комуникации М 

Компютърни системи и мрежи 
М 

5.5.  

Транспорт, 
корабоплаване и 
авиация 

Транспортна техника и 

технологии Б 

ТФ 
 

оценка  9.25, 
6 год., 

Акредитирано 
ПН до 

12.09.2019 

 
 

 1314/ 
15.10.2013 г.  

Технология и управление на 

транспорта Б, М 

Експлоатация на флота и 

пристанищата Б 

Автомобилна техника М 

Диагностика, обслужване и 

ремонт на автомобилна 

техника 

М 

Автоматизирано проектиране 

на транспортна и 

машиностроителна техника 

М 

Изследване на двигатели с 

вътрешно горене М 

Хибридни и електрически 

превозни средства М 

5.6. Материали и 

материалознание 

Технология на материалите и 

материалознание Б, М 

МТФ 

оценка  8.72, 
5 год., 

Акредитирано 
ПН до 

30.01.2019 

315/ 
05.03.2014 г. Заваряване и нормативна 

база М 

5.7. Архитектура, 

строителство и 
геодезия 

Строително инженерство 
Б  

оценка 
Положителна

, 
3 год., 

Акредитирано 
до 27.03.2017 
Процедура в 

ход 

486/ 
22.04.2014 г.  



 93 

5.10.  

Химични 
технологии 

Химични технологии 
Б 

Филиал 
Разград 

 
Оценка 8,93.,  

5 год., 
Акредитирано 

ПН до 
16.05.2018 

 
 

 672/ 
23.05.2013 г. 

5.11. 

Биотехнологии 

Биотехнологии  
Б 

Филиал 
Разград 

оценка 
Мн.добра.,  

6 год., 
Акредитирано 
до 28.01.2017 
Процедура в 

ход 

 
 116/ 

7.02.2011 г.  

5.12.  

Хранителни 
технологии 

Технология на храните 
Б 

Филиал 
Разград 

оценка 
Мн.добра.,  

6 год., 
Акредитирано 
до 10.12.2016 
Процедура в 

ход 

 
 2098/ 

17.12.2010 г.  

5.13. 

Общо инженерство 

Индустриално инженерство  
Б, М МТФ 

оценка 
Мн.добра., 

6 год., 
Акредитирано 
до 10.12.2016 

 
Процедура в 

ход 

 
 

 2124/ 
21.12.2010 г.  

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 

Индустриален мениджмънт и 

маркетинг М ФБМ 

6. Аграрни 
науки и 
ветеринарна 
медицина 

6.1. 

Растениевъдство 

Растениевъдство 
Б АИФ 

оценка 8.04, 
5 год., 

Акредитирано 
ПН до 

20.10.2021 

1326/ 
18.11.2016 

Обработка и съхранение на 

растителна продукция М АИФ 

Биологично земеделие 
М АИФ 

7. 
Здравеопазван
е и спорт 

(2 проф. 
направления) 

7.4.   

Обществено 
здраве 

Специалност от регулираните 

професии Кинезитерапия Б, М ФОЗЗГ 

оценка 8.24,  
5 год., 

Акредитиран 
специалност 

от 
регулираните 
професии до 
05.11.2020 г. 

 
 

 1149/ 
16.11.2015 г.  

Ерготерапия 
Б ФОЗЗГ 

оценка 8.10, 
5 год., 

Акредитирано 
ПН до 

12.10.2020 

 
 1089/ 

03.11.2015 г.  Ерготерапия в общността 
М ФОЗЗГ 
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7.5.   

Здравни грижи 

Медицинска сестра 

(специалност от регулирана 

професия) 
Б ФОЗЗГ 

Оценка 8.27,  
5 год., 

Акредитирана 
специалност 

от регулирани 
професии до 
13.02.2019 

 
 336/ 

10.03.2014 г.  

 
 

 334/ 
10.03.2014 г.  

Акушерка (специалност от 

регулирана професия) Б ФОЗЗГ 

Оценка 8.30,  
5 год., 

Акредитирана 
специалност 

от регулирани 
професии до 
13.02.2019 

9. Сигурност и 
отбрана 

(1 проф. 
направление) 

9.1. Национална 

сигурност  

Евроатлантическа и глобална 

сигурност Б 
ФБМ 

оценка 
Положителна

, 
3 год., 

Акредитирано 
до 22.06.2018 

Успешно 
приключена 

процедура за 
оценяване на 

проект за 
откриване на 

професио-
нално 

направление 
9.1. 

Национална 
сигурност 

 789/ 
13.07.2015 г.  

Сигурност на граждани и 

собственост в трансгранична 

среда 
Б 

ФБМ 

 
               
 

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   


