
 

AНОТАЦИЯ  

ОТНОСНО РЕШЕНИЕ НА АКРЕДИТАЦИОННИЯ СЪВЕТ 

 

за резултатите от извършеното оценяване по процедура за институционална акредитация 

на Американски университет в България - Благоевград 
 

Процедурата е открита от Акредитационния съвет на НАОА на 01.12.2016 г.  по искане 

на висшето училище. Експертната група, утвърдена от Акредитационния съвет на 16.02.2017 г., 

извърши проверка на оценяваната институция в периода от 19.03.2017 г. до 23.03.2017 г. 

На заседание, проведено 05.07.2017 г., Постоянната комисия по стопански науки и 

управление прие доклада на експертната група и въз основа на него изготви доклад за 

резултатите от извършеното оценяване по процедурата за институционална акредитация. 

В доклада на Постоянната комисия са отразени констатации и оценки относно 

съответствието на представените доказателства с 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. 77, ал. 2 от ЗВО /Таблица 1/.  

На 07.09.2017 г. Акредитационният съвет утвърди доклада на Постоянната комисия и 

гласува по десетобалната система на оценяване, регламентирана в чл. 79, ал. 1 от ЗВО и 

оценъчната скала на ЕНКА.  

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“, 

Акредитационния съвет взе следното РЕШЕНИЕ: 

 

1. Дава институционална акредитация на Американски университет в България - 

Благоевград на основание на обща оценка: 9.09 (девет цяло и девет стотни). 

 

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

79, ал. 4, т. 1 от Закона за висшето образование. 

 

3. Определя капацитет на висшето училище от 2 000 студенти. 

 

Акредитационният съвет формулира следните препоръки: 

 

1. Да се разработи и приеме Етичен кодекс за цялата академична общност в 

университета и създаде единна комисия по етиката. 

Срок: месец март 2018 г. 

2. Да се извърши преглед и актуализация на учебния план на специалността „Бизнес 

администрация” за ръководни кадри в магистърската степен, като се предвидят часове за 

самостоятелна работа на студентите, които да осигуряват определената в университета 

обща заетост за присъждането на един кредит. 

Срок: края на  2017 г. 

3. Да се извърши преглед и актуализация на учебните планове на специалностите в 

бакалавърската степен, като в тях се включи дисциплина, осигуряваща занимание на 

студентите по спорт, съгласно изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта. 

Срок: края на  2017 г. 

4. Да се осигури публичност на резултатите от външните одити, свързани с качеството 

на обучението в университета. 

Срок: постоянен 

 

 

Председател на НАОА:.............................. 

        /проф. д-р Петя Кабакчиева/ 


