
 

Кабинет на Първия заместник-ректор 

 
/ превод от английски език / 

 

Процедура за развитие на академичната програма. (февруари 1999 г., ревизия пролет 2005 г., 

ревизия 2006 г.) 

 

1) Комисията по академичната програма към Общото събрание на преподавателите е основният 

орган, отговорен за академичната оценка на съществуващи академични програми или нови 

предложения за такива. При всички разисквания комисията трябва да вземе предвид мнението 

на преподавателите от съответните области, на председателите на академичните направления, 

както и въздействието, което промените на дадена академична програма могат да имат върху 

останалите. Окончателно одобрение на промените в академичните програми се дава от Първия 

заместник-ректор.  

 
а) Списък на елементите  на академичната програма, които понастоящем  Комисията  по 

академичната програма и  Общото събрание на преподавателите считат, че изискват 
одобрението на Общото събрание: 

 Нови курсове; нови специалности и подспециалности; промени във възможностите за по-
тясна специализация в рамките на дадена специалност  

 Политики относно критериите за определяне на даден курс като курс за интензивна 
писмена подготовка 

 Нови академични програми  

 Нови образователно-квалификационни степени 

 Политики за определяне на капацитета на курсовете (брой студенти) 

 Определяне на даден курс като общообразователен след одобрение от Комисията по 
общообразователната програма 

 
b) Списък с елементите, които понастоящем изискват одобрението единствено на Комисията 

по академичната програма: 

 Промяна на номерацията на курсовете 

 Промени в изискванията за деклариране на специалност 

 Промени в описанията на курсовете 

 Определяне на курсовете като част от повече от една специалност 

 Промени в последователността на курсовете 

 
Бележка: Решения на Комисията по академичната програма да откаже предложения за промяна, 
описани под точка 2), могат да бъдат представени на Общото събрание на преподавателите за 
повторно обсъждане. 
 
2) Съгласно гореизложените принципи и за да се подсигури тяхното спазване, следните 

изисквания трябва да бъдат изпълнени, преди каквито и да е  промени на академичните 
програми да бъдат одобрени от Първия заместник-ректор.  

a) Предложението за промяна трябва да бъде подписано от Председателя на академичното 
направление/ координатора на дисциплината, като се указва и датата на подписване, в 
уверение на факта, че всички преподаватели от специалността са имали възможността да 
разгледат предложението за промяна, както и дали това предложение има или не 
подкрепата на преподавателите като цяло. За нови програми, тази стъпка може да бъде 
завършена от работна група, формирана за тази цел,  или да бъде прескочена. 



b) Предложението за промяна трябва да бъде подписано с указана дата от председателите на 
всички академични направления, които предлагат курсове, към които промяната има 
отношение, като се укаже тяхната оценка на предложената промяна. Председателите на 
академични направления носят отговорност за предварителните консултации с всички 
преподаватели от тяхното направление. 

c) Ако Комисията по академичната програма направи значими промени по първоначалното 
предложение, стъпки a и b трябва да бъдат повторени, преди Комисията да направи 
предварителната си препоръка. 

d) Конкретните описания и прилагане на курсове по специализирани теми е отговорност на 
преподавателите от съответната специалност и на председателите на академични 
направления. Нито един курс по специализирана тема, обаче, не може да бъде предлаган 
повече от два пъти. След това курсът трябва да бъде включен в редовната академична 
програма и одобрен съгласно съответната процедура.  

3) Първият заместник-ректор носи отговорност за развитието и поддържането на цялостната 

академична програма в университета. На основата на тази отговорност Първият заместник-

ректор запазва абсолютното право да одобрява всички предложения за промени на 

академичните програми преди тяхното прилагане на практика. Макар че Първият заместник-

ректор обикновено одобрява промени в академичните програми, разработени съгласно 

установените правила, той/тя запазва правото си да откаже или забави която и да е такава 

промяна по финансови, процедурни или други причини. 

a) Независимо от достойнствата на предложението за промяна, Първият заместник-ректор 

обикновено не приема предложения, които не са следвали необходимите процедурни 

стъпки. 

b) Първият заместник-ректор може и да върне на преподавателите за преразглеждане тези 

промени, които по негово/нейно мнение изискват допълнително доразработване. В случай 

че одобрението на дадена промяна е под въпрос, Първият заместник-ректор ще направи 

усилие в рамките на възможното да информира заинтересуваните страни за проблемните 

моменти колкото е възможно по-рано. 

4) Нови специалности ще бъдат предлагани през следващата учебна година само при условие, че 

са били одобрени от Общото събрание на преподавателите до края на есенния семестър на 

настоящата година. Предложения за нови под-специалности, както и всякакви други промени в 

учебната програма, които не изискват одобрението на Настоятелството, ще бъдат прилагани на 

практика през следващата учебна година само при условие, че са одобрени от Общото 

събрание на преподавателите преди пролетната ваканция. Нови курсове ще бъдат включвани в 

редовната програма през следващата академична година. 

5) Академичния Каталог е официалният документ, в който се публикува академичната програма. 

Всички промени в академичните програми трябва да бъдат включени в академичния Каталог. 

Студентите са длъжни да спазват изискванията на Каталога, валидно от датата на записването 

им като студенти в АУБ.  

 Ако възникнат промени в академичната програма, студентите имат право на избор: биха 

могли да следват нововъведените условия, като в този случай от тях ще се изисква да 

спазват новите изисквания, или да следват изискванията за завършване във вида, в който са 

били публикувани по време на приемането им в университета.  

 В съгласие с изискванията на американската акредитираща институция (New England 

Association of Schools and Colleges), курсовете, които не са предлагани в продължение на 

три години, ще бъдат незабавно отстранени от програмата. Деканът на преподавателите 

информира председателите на академични направления, когато даден курс не е бил 

предлаган в продължение на две години. 

 


