
AНОТАЦИЯ ОТНОСНО РЕШЕНИЕ НА АКРЕДИТАЦИОННИЯ СЪВЕТ
за резултатите от извършеното оценяване по процедура за програмна 
акредитация на професионално направление 3.3 Политически науки

в Американския университет в България – гр. Благоевград

Процедурата  е  открита  от  Акредитационния  съвет  на  08.04.2021  г.  по 
искане  на  висшето  училище.  Експертната  група,  утвърдена  от 
Акредитационния съвет на 09.12.2021 г.,  извърши проверка на оценяваната 
институция и представената документация по процедурата.

На  заседание,  проведено  на  23.03.2022  г.,  Постоянната  комисия  по 
социални и правни науки, сигурност и отбрана прие доклада на експертната 
група и въз основа на него изготви доклад за резултатите от извършеното 
оценяване по процедурата. В доклада на Постоянната комисия са отразени 
констатации  и  оценки  относно  изпълнението  на  изискванията  на 
критериалната  система  по  реализираната  процедура,  в  съответствие  със 
Стандартите  и  насоките  за  осигуряване  на  качеството  в  европейското 
пространство за висше образование /ESG/ - част 1 /1-10/ и по смисъла на чл. 78, 
ал. 3 от ЗВО. 

На   12.  05.2022  г.   г.  Акредитационният  съвет  утвърди  доклада  на 
Постоянната комисия и гласува на базата на приетите в НАОА “Правила за 
гласуване  на  процедури  за  акредитация и  за  оценяване  на  проекти“.  След 
обобщаване  на  резултатите  от  гласуването,  Акредитационният  съвет  взе 
следното РЕШЕНИЕ:

1. Дава програмна акредитация на професионално направление 3.3 
„Политически  науки“,  област  на  висше  образование  3.  Социални, 
стопански и правни науки в Американския университет в България, гр. 
Благоевград на основание обща оценка 9.21 (девет цяло и двадесет и една 
стотна) за образователно-квалификационните степени (ОКС):

ОКС „бакалавър” – редовна форма на обучение по:
 „Политически науки и международни отношения“ и 
 „Европеистика“

2.  Срокът  на  валидност  на  акредитацията  е  до  следващата 
програмна акредитация на ПН 3.3., съгласно графика по чл. 81, ал.2 от ЗВО.

3.  Определя  капацитет  на  професионално  направление  3.3 
„Политически науки“ от 370 студенти, редовно обучение. 

 Акредитационият съвет формулира следните препоръки: 

1. Да се определят наукометричните показатели на хабилитираните 
преподаватели  от  професионално  направление  3.3  Политически  науки, 
като  бъдат  вписани  в  НАЦИД  с  наукометричните  си  показатели.  Срок:  
началото на учебната 2023/24 година

2. Да се оповестят във вътрешен акт критериите, въз основа на които 
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част  от  информацията  се  определя  като  „конфиденциална“  и  не  се 
публикува. Срок:  началото на учебната 2023/24 година

3.  Да се установят причините за постоянния спад на участието на 
студенти  в  проектна  дейност  и  да  се  увеличи  техния  дял.  Срок:  до 
началото на учебната 2022/23 година

4. Да се насърчи преподавателската изходяща и входяща мобилност. 
Срок: постоянен

       Председател на НАОА:
         /  проф.  д-р  Петя 

Кабакчиева /


