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ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА 
за посещение на експертна група на НАОА по процедура за институционална акредитация 

на ПУ „Паисий Хилендарски“ 

в периода 5-9 ноември 2012 година 
 

5-ти ноември 2012 г. (понеделник) 

11:00 – 12:00 Инструктаж на експертната група (Ректорат на ПУ, ул. „Цар Асен“ 24) 

12:00 −13:00 Подготвително заседание на експертната група – съгласуване по организационни въпроси 
13:00 − 14:00 Обедна почивка 

14:00-17:00 Среща с Ректора на ПУ, ректорското ръководство, ръководители на основни звена и членове на Университетската комисия по 

качеството (УКК), изготвила доклада самооценка по процедурата за институционална акредитация. 

14:00 – 14:45 Представяне на експертната група (ръководител на ЕГ, наблюдаващ от НАОА) 

Общо представяне на ПУ (доц. д-р З. Козлуджов − ректор) 

Изпълнение на препоръките на НАОА при предходната акредитация на ПУ и процедура по подготовка на доклада самооценка (проф. дмн 

Г. Тотков – зам.-ректор) 

Теми за обсъждане: 

− мисия, визия, стратегически цели и задачи на ПУ; 

− процедура на институционална акредитация на ПУ. 

15:00 – 15:45 Теми за обсъждане (всяка се предхожда от кратко експозе): 

− организационно-функционална структура за управление на ПУ (ректор); 

− организация на обучението (зам.-ректор); 

− организация на научните изследвания (зам.-ректор); 

− политики на ПУ за адаптивност към средата и конкурентоспособност (рък. на Кариерния център, членове на УКК). 

15:45 – 16:00 Почивка 

16:00 − 17:00 Теми за обсъждане (всяка се предхожда от кратко експозе): 

− материална база (помощник ректор); 

− нормативни документи, процедури и регламенти за устройството, управлението и организацията на дейностите на ПУ и неговите звена; 

− финансова политика на ПУ, бюджетни и други собствени приходи за последните 5 години, финансиране от договори с външни възложители 

(гл. счетоводител, директор на НПД); 

− постижения и политики на основните звена на ПУ (декани, директори на филиали) 

17:00 − 18:00 Заседание на експертите (самостоятелна работа на ЕГ с документацията, вкл. ползване на автоматизирани средства на КОМПАС) 
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6-ти ноември 2012 г. (вторник) 

Основна тема: Образователна дейност на ПУ (сфера 1.) 

9:00 – 10:00 Работна среща на експертната група (в ПУ) 

10:00 − 17:00 Срещи с ректорското ръководство, ръководители на основни звена и членове на УКК,  представители на учебен отдел, студенти и 

докторанти 
10:00 - 13:00 Теми за обсъждане (всяка се предхожда от кратко експозе): 

10:00 – 11:45 1.1. ВУ провежда обучение в съответствие със своята образователна мисия, цели и задачи (зам.-ректор, зам.-декани) 

1.2.  ВУ провежда процедури за разработване, одобряванe, наблюдение и обновяване на учебната документация (квалификационни 

характеристики, учебни планове и програми) (зам.-ректор, зам.-декани); 

11:45 – 12:00 Почивка 

12:00 – 13:00 1.3. ВУ изгражда система за наблюдение, оценяване, поддържане и усъвършенстване на качеството на обучение (зам.-ректор, зам.-декани) 

13:00 – 14:00 Обедна почивка 

14:00 – 15:00 Теми за обсъждане (всяка се предхожда от кратко експозе): 

 1.4. ВУ създава необходимите условия за подпомагане на обучението и развитието на студентите (зам.-ректор, зам.-декани); 

1.5. Състояние на професионалните направления и специалности от регулираните професии във ВУ (зам.-ректор) 

15:00– 15:15 Почивка 

15:15 – 16:30 Среща на ЕГ със служители, отговарящи за административното обслужване на студенти и докторанти. Посещение в Учебен отдел 

16:30 − 17:30 Среща на ЕГ с представители на Студентския съвет и студенти от различни курсове в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС 

„доктор“ 

17:30 − 18:00 Заседание на експертите (самостоятелна работа на ЕГ с документацията, вкл. ползване на автоматизирани средства на КОМПАС) 

7-ми ноември 2012 г. (сряда) 

Основна тема: Научноизследователска дейност на ПУ (сфера 2.) 

9:00 – 10:00 Работна среща на експертната група (ПУ) 

10:00 − 17:00 Срещи с ректорското ръководство, ръководители на основни звена и членове на УКК, служители от НПД, преподаватели 

10:00 - 11:30 Теми за обсъждане (предхождани от кратко експозе): 

2.1. ВУ организира, поддържа и развива научноизследователска, художественотворческа, изпълнителска и спортна дейност на академичния 

състав (зам.-ректор, зам.-декани); 

2.2. ВУ организира, поддържа и развива научноизследователската, художественотворческата, изпълнителска и спортна дейност на 

студенти и докторанти (зам.-ректор, зам.-декани) 

11:30 – 11:45 Почивка 

11:45 – 13:00 Приемно време на ЕГ за преподаватели, служители, студенти (предварително да бъде известено) 

13:00 – 14:00 Обедна почивка 

14:00 – 15:00 Тема за обсъждане (предхожда се от кратко експозе): 

2.3. ВУ поддържа на високо професионално равнище научноизследователската, художественотворческата, изпълнителската и спортната 

дейност ВУ създава необходимите условия за подпомагане на обучението и развитието на студентите (зам.-ректор, зам.-декани) 

15:00 − 17:00 Посещения на факултети и научноизследователски лаборатории
1
 (зам.-декани, ръководители на лаборатории и проекти) 

17:00 − 18:00 Заседание на експертите (самостоятелна работа на ЕГ с документацията, вкл. ползване на автоматизирани средства на КОМПАС) 

                                                           
1
 Програмата за посещенията ще бъде изготвена на място според интересите на членовете на ЕГ. 
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8-ми ноември 2012 г. (четвъртък) 

Основна тема: Управление и конкурентоспособност на ПУ (сфери 3. и 4.) 

9:00 – 9:30 Работна среща на експертната група (ПУ) 

9:30 − 16:00 Срещи с ректорското ръководство, ръководители на основни звена и членове на УКК 
9:30 - 10:45 Теми за обсъждане (всяка се предхожда от кратко експозе) 

Управление на висшето училище (сфера 3.) 

3.1. ВУ има изградена цялостна организация за ръководство на образованието и научната дейност (зам.-ректор, зам.-декани); 

3.2. ВУ осигурява професионалното равнище, квалификацията и развитието на академичния състав (зам.-ректор, зам.-декани); 

3.3. ВУ управлява и развива материално-техническата и информационната база, необходима за учебно-образователната, 

научноизследователската и художественотворческата дейност (зам.-ректор, зам.-декани) 

10:45 – 11:00 Почивка 

11:00 – 13:00 Запознаване с материално-техническата и информационната база на ПУ, Отдел „Развитие на АС“ и др.  

13:00 – 14:00 Обедна почивка 

14:00 – 16:00 Теми за обсъждане (всяка се предхожда от кратко експозе) 

Конкурентоспособност на ПУ (адаптивност към средата) – сфера 4. 

4.1. Новаторски практики във ВУ (зам.-ректор, зам.-декани) 

4.2. Контакт на ВУ с неговата среда (зам.-ректор, зам.-декани) 

4.3. Национални и международни позиции и възможности на ВУ (зам.-ректор, зам.-декани) 

16:00 − 17:00 Заседание на експертите (самостоятелна работа на ЕГ с документацията, вкл. ползване на автоматизирани средства на КОМПАС) 

17:00 − 18:00 Среща на ЕГ с представители на обществеността и потребители на кадри, завършили ПУ. Професионална реализация на студентите 

 

9-ти ноември 2012 г. (петък) 

Основна тема: Заключителни срещи 

9:00 – 10:00 Работна среща на експертната група (ПУ) 

10:00 − 12:00 Заключителна среща на ЕГ с ректорското ръководство и комисията, изготвила документацията по процедурата 
 Теми за обсъждане:  

А. Подготовка на допълнителни материали за ЕГ във връзка с подготовката на доклада оценка (уточняване на процедурата, предоставяне 

на електронни и хартиени носители); 

Б. Институционален капацитет на ПУ (дискусия); 

В. Протоколи за посещението на ЕГ в ПУ (подписване от двете страни); 

Г. Предварително мнение на ЕГ относно постижения и добри практики на ПУ, проблемни области (вкл. обсъждане на евентуални 

препоръки по сфери на дейност) 

12:00 – 13:00 Работна среща на ЕГ за разпределяне на задачите по оформяне на доклада оценка и обсъждане на процедурата за оценяване на 

индикаторите във всяка от 4-те сфери на дейност на ПУ по критериалната система на НАОА за институционална акредитация (вкл. с 

ползване на автоматизирани средства на КОМПАС) 

Забележка: Програмата не е окончателна, отделните срещи могат да се проведат и в други часове, удобни за двете страни. ЕГ може да 

поиска и допълнителни материали освен депонираните в НАОА. 


