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УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТА

ПРИЕМАНЕ/УТВЪРЖДАВАНЕ
Приел/Утвърдил (име, длъжност)

Подпис

Дата

Академичен съвет

На Ректора на НБУ:
(п)

15.07.2014 г.

Съгласувал: Комисия/име, длъжност

Подпис

Дата

Комисия по наредбите

На Председателя на
Комисията по
наредбите:
(п)

Изготвил: екип/ име, длъжност

Подпис

Дата

На Председателя на
екипа:
(п)

КОНТРОЛ НА ИЗДАНИЯТА
№
1

Дата на
издание
15.07.2014 г.

Дата на влизане в
сила
15.07.2014 г.

Кратко описание
Виж Приложение към Протокол от
заседание на Академичния съвет от
15.07.2014 г.

Засегнати
страни
Всички звена
и работещи в
НБУ

КОНТРОЛИРАНИ ЕКЗЕМПЛЯРИ
№
1
2
3

Място на съхранение
Система Еventis
Правен отдел
Интернет страница на НБУ

Вид на носителя
(хартиен/електронен)
електронен
подписан хартиен оригинал
електронен
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1. КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕБНА ПРОГРАМА ОТ КОМИСИЯТА ПО
КАЧЕСТВОТО
 Наименование.
 Департамент/департаменти.
 Образователна степен.
 Форма на провеждане: редовна/дистанционна.
 Една рецензия (за нови програми).
 Мнение на представителите на професионалната общност (за нови програми).
 Адекватност на наименованието на програмата на образователната степен и
квалификацията.
 Професионално направление на програмата.
 Професионална квалификация и професия.
 Компетенции на завършващите.
 Съответствие с програмната схема (ако има разлика, има ли разрешение).
 Специализации.
 Коректност на попълване на паспортите на курсовете (професионално направление на
курсовете).
 Очевидни нарушения при усложняването и надграждането на знанията и уменията през
семестрите.
 Наличие на синонимни курсове (включително „скрити“ синонимни курсове, т. е. курсове с
различни названия, но сходно съдържание).
 Форми на оценяване и съответствието им с изискванията на Наредбата за учебния процес
за текущо и финално оценяване.
 Обвързаност на курсовете от програмата с обявените компетенции и професии.
2. КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕБНА ПРОГРАМА ОТ ФАКУЛТЕТНИТЕ СЪВЕТИ
 Изпълнение на критериите на Комисията по качеството.
 Условия за прием (ТОП, специализиран изпит, интервю, мотивационно есе и др.)
 Условия за дипломиране (дипломна теза/държавен изпит).
 Осигурени практики и стажове.
 Осигуряване с преподаватели, съотношение на щатни към хонорувани.
 Осигуряване на материалната база на програмата.
 Осигуряване на консултациите на студентите с програмни консултанти.
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