
Изпълнени препоръки от одитите на вътрешната система по качеството относно учебна документация  

 Дата  Препоръки за актуализиране на учебната документация, приети чрез гласуване от Общото събрание на преподавателите 

 м. март 2016 г. 1. Промяна в предварителните изисквания за задължителен курс, „Компютърни науки“ – 1 курс 
2. Промяна в наименованието (и съдържанието) на задължителен курс, „Компютърни науки“ – 1 курс 
3. Промяна в описанията на задължителен курс  и избираем курс, „Компютърни науки“ – 2 курса 
4. Промяна  в предварителните изисквания на задължителен курс, „Информационни системи“ – 1 курс 
5. Промяна в графика на предлагане на курсове (7 курса), описание на курсове (7 курса), промяна на сигнатурата на курс (1 курс); одобряване на курс за 

включване в програмата за интензивна писмена подготовка (3 курса); подспециалности „Литература“  и „Филмово изкуство“ (15 курса общо) 
6. Обновяване на задължително-избираем курс, спец. „Европеистика“ – 1 курс 
7. Включване на задължително-избираем курс в общообразователната програма („История и цивилизации“) – 1 курс 

 м. април 2016 г. 8. Обновяване на задължителен езиков курс, спец. „Европеистика“ – 1 курс 
9. Промяна на изискванията за дипломиране с отличие, „Икономика“ 
10. Промяна в наименование и описание на курс, „История и цивилизации“ – 1 курс 
11. Промяна в наименованието и обновяване на задължително-избираеми курсове и включване към общообразователната програма, специалност 

„Европеистика“ и подспециалност „Съвременни езици и култури“ – 3 курса 

 м. октомври 2016 г. 12. Промяна в учебния план на спец. „Информационни системи“: замяна на курс с друг с по-съвременна тематика, промяна в сигнатурата на два курса, за да 
се отрази промяна в съдържанието и нивото, промяна на статута на два курса от „задължителен“ на „задължително-избираем“ или „избираем“ и на два 
курса от „задължително-избираем“ на „задължителен“. Въвеждане на курс за стаж. (8 курса) 

 м. ноември .2016 г. 13. Реорганизация на учебния план на „Магистърска програма по бизнес администрация за ръководни кадри“ – 4 нови курса 

 м. март 2017 г. 14. Въвеждане на нов тип „кратки“ курсове (два кредита на курс), чрез които специалисти от практиката или изявени учени запознават студентите с 
актуалното развитие в областта с цел да се подпомогне практическата им подготовка, спец. „Политически науки и МО“ – 2 нови курса 

15. Премахване на задължителен курс от учебния план, спец. „Икономика“ – 1 курс 
16. Добавяне на задължително-избираем езиков курс, спец. „Европеистика“ – 1 курс 
17. Промяна на наименование (за да отрази промяна в съдържание) на курс, „Информационни системи“ – 1 курс 
18. Въвеждане на възможност за допълнителни задължително-избираеми курсове, спец. „Компютърни науки“ 
19. Въвеждане на три нови курса, спец. „Компютърни науки“ и спец. „Информационни системи“ – 3 курса 
20. Въвеждане на две възможни специализации (концентрации) във всяка от спец. „Компютърни науки“ и спец. „Информационни системи“ 
21. Регуляризиране на курс в спец. „Компютърни науки“  - 1 курс 
22. Регуляризиране на курс в спец. „Информационни системи“ – 1 курс 
23. Промяна в наименованието на една от областите на проучване от общообразователната програма 

 м. април 2017 г. 24. Одобрява се съвместна магистърска програма с университета „Бокони“, Милано, Италия: „Финанси, банково дело и управление на недвижими имоти“ 
25. Въвеждане на нов задължително-избираем курс, „Информационни системи“ – 1 курс 
26. Добавяне на три нови курса към подспециалност „Съвременни езици и култури“ – 3 курса 
27. Одобряване на курс, въвеждащ в академичните умения, на едногодишна експериментална база – 1 курс 
28. Включване на курс от подспециалност „Литература“ в програмата за интензивна писмена подготовка – 1 курс 

 м. октомври 2017 г. 29. Добавяне на нов курс към общообразователната програма, „Природно-научни методи на проучване” 
30. Добавяне на нов курс към общообразователната програма, „Морална и философска аргументация” 

 м. ноември 2017 г. 31. Одобряване на специалност и подспециалност „Психология“ 

 м. февруари 2018 г. 32. Промяна в наименование и съдържание на задължителен общоуниверситетски курс 

 м. март 2018 г. 33. Обновяване на учебния план на „Европеистика“ в каталога 
34. Обновяване на задължителен курс, „Европеистика“ – 1 курс 
35. Добавяне на нов задължително-избираем курс, „Европеистика“ – 1 курс 
36. Обновяване на учебния план на „Политически науки и МО“ – описание на специалността и нов задължително-избираем курс – 1 курс 
37. Нов (задължително-избираем) курс, „Бизнес администрация“ – 1 курс 
38. Обновяване на учебния план на „Бизнес администрация“ в каталога 
39. Премахване на курс по „Бизнес администрация“ от програмата за интензивна писмена подготовка – 1 курс 
40. Промяна на сигнатура и описание на курс, „Бизнес администрация“ – 1 курс 
41. Нов задължителен курс, „Бизнес администрация“, заменя стар курс, който отпада от учебния план – 2 курса 
42. Промяна в описанието на шест курса, спец. „Компютърни науки“ и спец. „Информационни системи“ – 6 курса 
43. Регуляризиране на курс и създаване на три нови тематични курса от подспециалност „Съвременни езици и култури“ – 4 курса 



44.  Промени в учебния план на специалност „Журналистика и масови комуникации“: добавяне на два задължително-избираеми курса, промяна в графика на 
предлагане задължителен курс (да се предлага всеки семестър), промяна в наименованието и съдържанието на един задължителен и два задължително-
избираеми курса,  премахване на три избираеми курса, премахване на специализациите. – 9 курса 

 м. април 2018 г. 45. Въвеждане на подспециалност „Публични политики“ 
46. Промяна на описание на задължителен курс, спец. „Политически науки и МО“ – 1 курс 
47. Премахване на предварително изискван курс към задължително-избираем курс, спец. „Политически науки и МО“ – 1 курс 
48. Обновяване на задължително-избираеми езикови курсове, спец. „Европеистика“ – 3 курса 
49. Регуляризиране на шест курса и включване на два от тях към програмата за интензивна писмена подготовка, премахване на курс от учебния план, спец. 

„Икономика“ – 7 курса 
50. Обновяване на описанието на курс, спец. „Математика“ – 1 курс 
51. Регуляризиране на курс по математика – 1 курс 
52. Промяна на описанието на подспециалност „Съвременни езици и култури“, за да отрази неотдавнашни промени в съдържанието 
53. Промяна в описанието на три курса, спец. „Журналистика и масови комуникации“ – 3 курса 

 м. октомври 2018 г. 54. Спец. „Компютърни науки“: задължителен курс става задължително избираем; задължително-избираем курс става задължителен; промяна на честотата на 
предлагане на курс; промяна в предварителните изисквания за пет курса; промяна в описанието на един от тези курсове – 8 курса 

55. Спец. „Информационни системи“: промяна в предварителните изисквания за пет курса; промяна в описанието на един курс – 6 курса 
 

 м. февруари 2019 г. 56. Спец. „Психология“: промяна в описанието на курс и добавянето му към задължителните курсове – 1 курс 
57. Спец. „Политически науки и МО“: промяна в предварителните изисквания на задължително-избираем курс – 1 курс 
58. Общообразователна програма, „Природно-научни методи на проучване”: премахване на два курса и добавяне на два нови курса – 4 курса 
59. Промяна в изискванията на спец. „История и цивилизации“ 

 м. март 2019 г. 60. Общообразователна програма, „Естетическа изразност“ и подспециалност „Изящни изкуства“: въвеждане на нов курс, промяна на два курса, промяна на 
подспециалността – 3курса 

61. Спец. „История и цивилизации“: добавяне на нов курс, одобрение на два нови тематични курсове – 3 курса 
62. Подспециалност „Филмово изкуство“ – промяна на наименованието на „Филмово и театрално изкуство“; промяна на сигнатурите на осем курса – 8 курса 

 м. април 2019 г. 63. Спец. „Бизнес администрация“: промяна в изискванията по учебен план – отчитане на два нови курса към специализация „Маркетинг“, премахване на 
курс от специалността – 1 курс 

64. Подспециалност „Антропология“: премахване на курс от учебния план – 1 курс 
65. Добавяне на исторически курс към общообразователната програма, „Исторически анализ“ – 1 курс 
66. „Психология“: добавяне на задължително-избираем курс към специалността и подспециалността – 1 курс 
67. Подспециалност „Литература“: добавяне на три избираеми курса – 3 курса 
68. Общообразователна програма, „Природо-научни методи на изследване“: промяна в описанието на курс – 1 курс 
69. „Математика“: регуляризиране на  четири курса – 4 курса 
70. „Политически науки и МО“ и „Европеистика“: промяна на честотата на предлагане на курс, който е и към двете специалности; сливане на наименованията 

на курс, който е един и същи и за двете специалности – 2 курса 
71. „Европеистика“: промяна на честотата на предлагане на два задължително-избираеми курса – 2 курса 
 

 м. октомври 2019 г. 72. „Психология“: промяна в предварителните изисквания на три курса – 3 курса 
73. „Психология“: добавяне на курс от специалността към програмата за интензивна писмена подготовка – 1 курс 

 м. февруари 2020 г. 74.  Въвеждане на подспециалност „Финанси“ 

 м. април 2020 г. 75. Одобряване за включване в общообразователната програма на четири курса от учебните планове на подспециалности „Литература“, „Филмово изкуство“ 
и „Съвременни езици и култури“ и два курса от специалност „История и цивилизации“ – 6 курса 

 м. ноември 2020 г. 76. Промени в учебния план на интердисциплинарна специалност по индивидуален учебен план (водеща само до американска диплома): 3 броя 
77. Промени в учебния план на специалност „Журналистика и масови комуникации“ – 3 броя: 1) един курс отпада от каталога, 2) – обновява се съществуващ 

курс, 3)добавя се нов курс към каталога 
78. Промени в учебния план на специалност „Икономика“ – 3 броя: променят се предварителните изисквания за допускане до три икономически курса 

 


