
 

 

 С П Р А В К А 

ЗА ПРОВЕДЕНИ ВЪНШНИ ОДИТИ В  

РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗА ПЕРИОДА 2012 –2017 Г. 

 

За периода юни 2012-май 2017 г. са подготвени и представени по утвърдените от 

НАОА критерии 68 Доклади-самооценка за програмна акредитация на 25 професионални 

направления и на 43 докторски програми (от които 8 нови). 

 

Информация за  процедурите за програмна акредитация 

Доклади-самооценка по утвърдените от 

НАОА критерии за програмна акредитация   

2012 2013 2014 2015 2016 2017 ОБЩО 

доклади 

Професионални направления/специалности от 

регулирани професии 
8 4 5 4 3 2 26 

Докторски програми 5 11 15 10 2 5 48 

За периода успешно са осъществени 5 процедури за оценяване на проекти за 

откриване на нови професионални направления: 2012 г.- ПН 3.4. Социални дейности; 2013 г. 

– ПН 4.5 Математика и ПН 6.1. Растениевъдство; 2014 г. – ПН 5.7.Архитектура, строителство и 

геодезия; 2015 г. – ПН 9.1.Национална сигурност и 1 процедура за разкриване на филиал на 

Русенския университет в град Видин. 
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 е представен Доклад по 

прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на 

обучението и на академичния състав в рамките на четиригодишния следакредитационен 

контрол. На заседание на  Акредитационния съвет на НАОА от 27.10.2016 г. е взето следното 

решение: «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». 

Външни одити за периода юни 2012 – декември 2017 г. са осъществявани от:  

 Националната агенция за оценяване и акредитация 

 29 процедури за програмни акредитации на професионални направления и на 

специалности от регулираните професии;  

  45 процедури за програмни акредитации на докторски програми, от които 8 

нови; 

 5 процедури за оценяване на проекти за разкриване на нови професионални 

направления; 

 1 процедура за разкриване на филиал на Русенския университет в град Видин; 

 11 процедури за следакредитационно наблюдение и контрол. 

 Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в сътрудничество 

с Европейската комисия – 05.2014 г. 



През 2014 година България прие поканата да участва в инициативата на Европейската 

комисия и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие  Национален преглед 

на предприемаческите висши училища, направен с помощта на разработения от Европейската 

комисия инструмент за самооценка HEInnovate. Русенският университет се включи като едно 

от петте български пилотни висши училища, за да идентифицира добрите практики за 

развитие на предприемаческа култура и да изпълни ролята на стимул за генериране на 

цялостна политика по предприемачество в университета. Подобна политика е без 

алтернатива в България, тъй като тя е в съответствие с посоките на развитие на висшето 

образование в европейски мащаб. В рамките на посещението се проведоха редица срещи с 

академичното ръководство, с екипи на факултет Бизнес и мениджмънт, с докторанти и 

студенти. Като едно от пилотните висши училища в проекта HEInnovate, Русенският 

университет получи много добра оценка на своята предприемаческа мисия от независимия 

одиторски екип.  

 Акредитация от Световната федерация на ерготерапевтите (World Federation 

of Occupational Therapists, WFOT) на бакалавърска програма по специалност 

Ерготерапия. През февруари 2014 г. Русенският университет съвместно с Асоциацията на 

българските ерготерапевти подаде документи за акредитация на бакалавърската програма по 

специалност Ерготерапия от Световната федерация на ерготерапевтите (World Federation of 

Occupational Therapists, WFOT). На делегатското събрание на 10.06.2014 г. в Япония беше 

оповестена положителната акредитация на специалността съгласно международните 

стандарти. Това прави дипломите на завършили специалността, валидни в цял свят. 

(Приложение  10.1.2). 

 Сертификационна организация Бюро Веритас (Bureau Veritas Certification 

Holding Sas - Uk Branch) за основен одит на Системата за управление на качество в 

Центъра за продължаващо обучение (ЦПО) на Русенския университет през м. декември 

2015 г. Системата за управление на ЦПО е оценена и е установено нейното съответствие с 

изискванията на стандарта за управление ISO 9001:2008 с обхват на серификация: 

продължаващо обучение: повишаване на квалификацията, преквалификация, специализация, 

краткосрочни и дългосрочни курсове, ключови компетенции, други обучения. Сертификатът 

за качество е с валидност 15.09.2018. (Приложение  10.1.3). В края на 2016 г. в Центъра за 

продължаващо обучение се извърши първи надзорен одит от Бюро VERITAS, който 

потвърди регистрацията на ЦПО по ISO 9001:2008 и 3-годишния Сертификат за съответствие 

с изискванията на стандарта за управление. 


