
 

 

AНОТАЦИЯ  

ОТНОСНО РЕШЕНИЕ НА АКРЕДИТАЦИОННИЯ СЪВЕТ  

 

за резултатите от приключила процедура за следакредитационно наблюдение и контрол 

по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Акредитационния съвет 

от 06.03.2014 г. при институционалната акредитация на Университета по архитектура, 

строителство и геодезия и по прилагането на вътрешната система за оценяване и 

поддържане качеството на обучението и на академичния състав 

 

Процедурата е открита на заседание на Постоянната комисия за следакредитационно 

наблюдение и контрол на 08.02.2018 г. съгласно план-графика за следакредитационно 

наблюдение и контрол и приетите от Акредитационния съвет процедури във връзка с чл. 62 от 

Правилника за дейността на НАОА. Постоянната комисия за САНК на заседание от 21.06.2018 

г. въз основа на анализа на изискуемите доклади на висшето училище и приложения 

доказателствен материал прие доклади по изпълнение на препоръките и по прилагането на 

вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния 

състав и изготви проекти на решения на Акредитационния съвет. В проектите на решения са 

отразени констатации и оценки относно изпълнението на препоръките и съответствието 

на представените данни с критериалната система за САНК върху прилагането на 

вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучение и на 

академичния състав на висшите училища. 

След разглеждане на докладите на Постоянната комисия за следакредитационно 

наблюдение и контрол, Акредитационният съвет на 05.07.2018 г. взе следните РЕШЕНИЯ:  

  

1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение 

и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на 

Акредитационния съвет от 06.03.2014 г. (протокол № 5) при институционалната 

акредитация на Университета по архитектура, строителство и геодезия – София, с 

обща оценка 9,31 (девет цяло и тридесет и една стотни). 

 

2. Акредитационният съвет констатира, че Университетът по архитектура, 

строителство и геодезия – София е изпълнил препоръка № 1 и изпълнява препоръки 

№ 2 и № 3, формулирани в решението на Акредитационния съвет от 06.03.2014 г. 

(протокол № 5) при институционалната акредитация, с обща оценка 9,31 (девет цяло 

и тридесет и една стотни). 

 

3. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационно наблюдение и 

контрол по прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане 

качеството на обучението и на академичния състав в Университета по архитектура, 

строителство и геодезия. 

 

4. Акредитационният съвет констатира, че представените данни от Университета по 

архитектура, строителство и геодезия относно прилагането на вътрешната система 

за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав 

доказват спазването на критерии № 1 - № 10. 

 

 

Председател на НАОА проф. д-р Петя Кабакчиева 
 


