
AНОТАЦИЯ ОТНОСНО РЕШЕНИЕ

на Акредитационния съвет на НАОА за резултатите от извършеното оценяване 
по процедура за оценяване на Проект за откриване на специалност от 

регулираните професии „Геодезия“, от професионално направление 5.7 
“Архитектура, строителство и геодезия“ в Университет по архитектура, 

строителство и геодезия

Процедурата е открита на заседание от Акредитационния съвет на НАОА 
от 17.11.2016 г. по искане на висшето училище. Експертната група, утвърдена от 
Акредитационния съвет на 20.04.2017 г., извърши проверка на оценяваната 
институция в периода от 15.06. до 16.06.2017 г.

На заседание, проведено на 28.07.2017 г., Постоянната комисия по 
технически науки прие доклада на експертната група и въз основа на него 
изготви доклад за резултатите от приключилата програмна акредитация. В 
доклада са отразени констатации и оценки относно изпълнението на 
изискванията на 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. 81, ал. 6 от ЗВО /Таблица 6/. 

Постоянната комисия използва десетобалната система на оценяване, 
регламентирана в чл. 79, ал. 1 от ЗВО и оценъчната скала на ЕНКА и направи 
предложение с вербални оценки.

На 28.09.2017 г. Акредитационният съвет утвърди доклада на Постоянната 
комисия и гласува на базата на приетите в НАОА “Правила за гласуване на 
процедури за акредитация и за оценяване на проекти“.

След обобщаване на резултатите от гласуването, Акредитационният съвет 
взе следните решения:

1. Дава положителна оценка на Проект за откриване на специалност 
„Геодезия“ от регулираната професия „Инженер в геодезията, 
картографията и кадастъра“, професионално направление 5.7 
“Архитектура, строителство и геодезия“ в Университет по архитектура, 
строителство и геодезия.

2. Съгласно чл. 52, ал.2 от Правилника за дейността на НАОА определя 
срок от 3 години, в който да бъде поискана програмна акредитация.

3. Определя капацитет на специалност „Геодезия“ от регулираната 
професия „Инженер в геодезията, картографията и кадастъра“ за ОКС 
„Магистър“, професионално направление 5.7 “Архитектура, строителство и 
геодезия“ в Университет по архитектура, строителство и геодезия от 600 
студенти.



Акредитационният съвет формулира следната препоръка:

1. Да продължи осъвременяването на материално-техническото 
оборудване на катедрите в Геодезически факултет.

Председател на НАОА:

/проф. д-р Петя Кабакчиева /


