
ОЦЕНКИ 
 

за Филиала по Професионални направления, 
 съдържащи се в официални писма от НАОА 

 

1. Дава програмна акредитация  на професионално направление 1.2 
„Педагогика” във Филиал – гр. Смолян на Пловдивски университет ”Паисий 
Хилендарски”, със следните образователно-квалификационни степени (ОКС): 
 
 „бакалавър” по 
 
„Начална училищна педагогика и чужд език”; 
на основание на обща оценка „Добра”. 
 
2. Срокът на валидност на акредитацията е шест години. 
 
3. Определя капацитета за една учебна година на професионално направление 
1.2. „Педагогика” до 200 студенти (редовна и задочна форма на обучение) за ОКС 
„бакалавър”. 
 
 

1. Дава програмна акредитация  на професионално направление 1.3. 
„Педагогика на обучението по ...” във Филиал – Смолян на Пловдивски 
университет ”Паисий Хилендарски”, със следните образователно - 
квалификационни степени (ОКС): 

  
„бакалавър” по  
1. Български език и английски език 
2. История и география 
3. Български език и история 
4. Математика и информатика 
на основание на обща оценка „Много добра”. 
 
2. Срокът на валидност на акредитацията е шест години. 
 
3. Определя капацитет за една учебна година на професионално 

направление 1.3. „Педагогика на обучението по ...” до 240 студенти (редовна и 
задочна форма на обучение) за ОКС „бакалавър”. 
 
 



1. Дава програмна акредитация  на професионално направление 3.8 
Икономика за  образователно-квалификационна степен: 
 

Бакалавър 
 

- бакалавър по Маркетинг 
във Филиала на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” в гр. Смолян 
 
на основание на обща оценка „ много добра”. 
 
2. Срокът на валидност на акредитацията е шест години. 
 
3. Определя образователен капацитет за една учебна година на професионалното 
направление 3.8 Икономика – 450 студенти общо; за ОКС „бакалавър” – 300 
студенти (редовна и задочна форми на обучение) и за ОКС „магистър” 150 
студенти (редовна и задочна форми на обучение). 
 
 
 

1. Дава програмна акредитация  на професионално направление 3.9 Туризъм 
във Филиала на Пловдивския университет ”Паисий Хилендарски” в гр. Смолян за 
следните  образователно-квалификационни степени: 
 
.  „бакалавър” по Туризъм 
.  „магистър” по Туризъм 
 
на основание на обща оценка „добра”. 
 
2. Срокът на валидност на акредитацията е шест години. 
 
3. Определя максимален образователен капацитет за една учебна година на 
професионално направление 3.9 Туризъм – 100 студенти, от които 60 студенти за 
ОКС „бакалавър” и 40 студенти за ОКС „магистър” (редовна и задочна форми на 
обучение). 
 
 
 



1. Дава програмна акредитация  на професионално направление 4.3. 
„Биологически науки” в ПУ ”Паисий Хилендарски”, Филиал - Смолян за ОКС 
„Бакалавър”, специалност „Екология и опазване на околната среда” (редовна и 
задочна форма) на основание обща оценка „Добра”. 

2. Срокът на валидност на акредитацията е шест години. 
3. Определя капацитета на професионално направление 4.3. 

„Биологически науки” до 160 студенти (редовна и задочна форма на обучение). 
 


