ПОКАНА ЗА КОМЕНТАР ОТ СТРАНА НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА
От 17 до 20 април 2016 г. предстои провеждането на посещение за изготвяне на цялостна
оценка за Американския университет в България от страна на екип, представляващ
Комисията за висши учебни заведения на Асоциацията на училищата и колежите на Нова
Англия.
Комисията за висши учебни заведения е една от седемте акредитационни комисии в САЩ,
които извършват институционално акредитиране на регионално ниво. Акредитацията е
доброволна и се отнася за институцията като цяло. Комисията, която е призната от
американското министерство на образованието, акредитира приблизително 240
институции в шестте щата на региона Нова Англия.
Американският университет в България е акредитиран от Комисията от 2001 г. и за
последен път бе оценяван през октомври 2006 г. Акредитацията на университета от
Асоциацията на Нова Англия обхваща цялата институция.
През изминалите две години Американският университет в България беше ангажиран с
процес за изготвяне на доклад за самооценка, отнасящ се до единадесетте стандарта на
Комисията. Оценяващ екип ще посети институцията с цел събиране на данни относно
пълнотата и точността на доклада за самооценка. Екипът ще изготви препоръка към
Комисията относно продължаването акредитацията на институцията. След извършване на
собствен анализ, Комисията взема окончателното решение.
Отправя се покана към обществеността да изпрати коментари във връзка с институцията
на адрес:
Public Comment on the American University in Bulgaria
Commission on Institutions of Higher Education
New England Association of Schools and Colleges
3 Burlington Woods Drive, Suite 100
Burlington, MA 01803-4514
E-mail: cihe@neasc.org.
Коментарите трябва да са насочени към съществени въпроси, свързани с качеството на
институцията. Комисията не може да урежда спорове между физически лица и
институции, независимо дали включват преподаватели, студенти, администратори или
представители на други групи. Коментарите няма да бъдат третирани като поверителни и
трябва да съдържат име, адрес и телефонен номер на лицето, което ги предоставя.
Коментари трябва да бъдат получени до 20 април 2016 г. Комисията не може да
гарантира, че коментари, получени след тази дата, ще бъдат взети предвид.

