
   AНОТАЦИЯ ОТНОСНО РЕШЕНИЕ  

 

на Постоянната комисия по хуманитарни науки и изкуства за резултатите от извършеното 

оценяване по процедура за програмна акредитация на професионално направление 2.2 

История и археология от област на висше образование 2. Хуманитарни науки на 

Американския  университет в България 

 

Процедурата е открита от  Постоянната комисия по хуманитарни науки и изкуства на 17.12.2014 

г. по искане на висшето училище. Експертната група, утвърдена от Акредитационния съвет на 

15.10.2015 г., извърши проверка на оценяваната институция в периода от 18.11.2015 г. до 20.11.2015 г. 

На заседание, проведено на 16.12.2015 г., Комисията прие доклада на експертната група и въз 

основа на него изготви решение за резултатите от приключилата програмна акредитация. В решението 

са отразени констатации и оценки относно съответствието на представените доказателства с 

критериалната система по реализираната процедура. При оценяването на критериалните 

измерители по контролираните сфери на дейност /образователна дейност, научноизследователска 

дейност, управление на образователния процес и конкурентоспособност на обучението / в 

професионалното направление Постоянната комисия използва оценъчната скала на ЕНКА. 

Вербалните оценки по критериите са съответно  „съществено съответствие“ и „пълно 

съответствие“, и са в съчетание и съотносимост с оценките по чл. 79, ал. 1 от ЗВО. След 

обобщаване на резултатите от гласуването на базата на приетите от Акредитационния съвет на НАОА 

„Правила за гласуване на процедури за акредитация и за оценяване на проекти“, Постоянната комисия 

по хуманитарни науки и изкуства на 27.01.2016 г. взе следното РЕШЕНИЕ: 

 

1. Дава програмна акредитация на професионално направление 2.2 История и 

археология от област на висше образование 2. Хуманитарни науки на Американски 

университет в България, на основание обща оценка: 9.00 (девет цяло): 

 

за ОКС “бакалавър”: 

1. „История и цивилизации“ - редовна форма на обучение; 

 

2. Срокът на валидност на акредитацията е ШЕСТ години, в съответствие с чл. 79, ал. 4 

от ЗВО. 

3. Определя капацитет на професионалното направление 2.2 История и археология на 

Американски университет в България, както следва:  

за ОКС „бакалавър“ – 30 студенти в редовна форма на обучение.  

Общо за професионалното направление 30 студенти. 

 

Постоянната комисия по хуманитарни науки и изкуства формулира следните препоръки: 

 

1. Да се увеличи приложността в обучението на студентите чрез опознаване на терен на 

паметниците на цивилизациите в България. 

       Cрок: Постоянен, с ежегодно отчитане. 

 

2. Да се активира участието на студенти от специалността в конференции, кръгли маси и др. 

научни и спортни срещи, организирани от студенти от сходни специалности, в други университети на 

България. 

        Cрок: Постоянен, с ежегодно отчитане.  

       

 

 

Председател на ПКХНИ: ……………………. 

(проф. Людмил Христов)  


