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П Р О Г Р А М А  
 

 

за посещение на експертна група на НАОА  

по процедура за програмна акредитация на професионално направление  

4.2 Химически науки, от област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, образователно-квалификационна степени 

„бакалавър“ и „магистър” в Химическия факултет 

на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ 

за периода от 15 до 17 май 2019 год. 

 

 

ЕКСПЕРТНА ГРУПА 

 

РЪКОВОДИТЕЛ: 

1. Проф. д-р Анела Иванова  

            Факултет по химия и фармация на Софийски униврситет „Св. Кл. Охридски“ 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

      2.   Проф. дхн Валерий Христов 

            Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” 

 

      3.  Проф. дхн Димитър Тодоровски 

           пенсионер 

 

      4.  Докторант Десислава Гергинова    
           Институт по органична химия с център по фитохимия - БАН 

 

 

Наблюдаващ процедурата:  

Проф. д-р Екатерина Жечева, член на ПКПНМИ при НАОА 
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Час, място Дейност 

15. 05. 2019 г. (сряда) 

 Пристигане на експертната група 

10.30–11.00 

Деканат на ХФ 
Организационно заседание на експертната група. 

11.00–11.30 

Заседателна 

зала, Ректорат 

Среща с представители на ръководството на Университета и 

обучаващото звено. Представяне на експертната група и екипа, 

изготвил Доклада-самооценка. 

11.30–12.30 

Заседателна 

зала, Ректорат 

Обсъждане с екипа, изготвил Доклада-самооценка, на съответствието 

на програмните акредитации на професионалното направление с 

изискванията на: 

Критерий 1.1. При извършване на обучение в професионалното 

направление се поддържа и развива политика за осигуряване на 

качеството, която се оповестява и е част от стратегическото 

управление на висшето училище. 

Критерий 1.2. Управление на качеството на образованието. 

12.30-13.30 Обедна почивка 

13.30-16.30 

Заседателна 

зала, Ректорат 

Обсъждане с екипа, изготвил Доклада-самооценка, на съответствието 

на програмните акредитации на професионалното направление с 

изискванията на: 

Критерий 2.1. Висшето училище извършва обучение по 

професионалното направление, като прилага процедури за 

разработване , одобряване, наблюдение и обновяване на учебната 

документация (квалификационни характеристики, учебни планове и 

програми и др.) при съдействието на представители на партньорски 

организации, студенти и други заинтересовани страни. 

Критерий 3.1. Съществува система от правила и дейности, свързани 

със стимулиране на мотивацията и активната позиция на студентите в 

процеса на обучение на съответното професионално направление. 

Критерий 4.1 Институцията оповестява публично приетите от нея 

документи, очертаващи „жизнения цикъл“ на студента: прием в 

съответното професионално направление, развитие, признаване и 

дипломиране, както и доказателства за последователното им и 

прозрачно прилагане. 

16.30-17.30 

5 аудитория 

Среща със студенти от ОКС „бакалавър“ и „магистър”, 

предварително разгласена от ВУ.  
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16. 05. 2019 г. (четвъртък) 

09.00–09.30 

Деканат на ХФ 
Заседание на експертната група. 

09.30–11.00 

Заседателна 

зала, Ректорат 

Обсъждане с екипа, изготвил Доклада-самооценка, на съответствието 

на програмната акредитация на професионалното направление с 

изискванията на: 

Критерий 5.1. Висшето училище има разработена политика за 

осигуряване на качествен академичен състав чрез прилагане на 

прозрачни процедури като част от стратегията за развитие на 

професионалното направление. 

Критерий 5.2. Научноизследователската дейност на академичния 

състав и участието на студентите и докторантите в нея. 

Представяне на доказателствен материал по тези критерии. Динамика 

в течение на акредитирания период. 

11.00-12.30 

Заседателна 

зала, Ректорат 

Обсъждане с екипа, изготвил Доклада-самооценка, на съответствието 

на програмната акредитация на професионалното направление с 

изискванията на: 

Критерий 6.1. Има осигурена и непрекъснато развиваща се 

финансова, материално-техническа и информационна база, 

необходима за учебно-преподавателската дейност по професионалното 

направление. 

Представяне на доказателствен материал. Динамика в течение на 

акредитирания период. 

12.30-13.30 Обедна почивка 

13.30–15.00 

Учебен отдел, 

библиотека 

Среща на ЕГ със служители, отговарящи за административното 

обслужване на студентите. Посещение в Учебен отдел. Посещение на 

библиотеката. 

15.00–16.30 

Химически 

факултет 

Посещение на учебни и научни лаборатории.  

16.30-17.30 

Заседателна 

зала, Ректорат 

Свободен прием на ЕГ за преподаватели, служители, студенти и 

докторанти. 

17.30-18.30 

4 аудитория 
Среща с потребители на кадри, предварително разгласена от ВУ.  
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17. 05. 2019 (петък) 

09.00–09.30 

Деканат на ХФ 
Работа на експертната група с документацията. 

09.30–11.00 

Заседателна зала, 

НПД 

Обсъждане с екипа, изготвил Доклада-самооценка, на съответствието 

на програмната акредитация на професионалното направление с 

изискванията на: 

Критерий 7.1. Висшето училище има изградена организация за 

управление на информацията, свързана с реализацията на обучението 

по професионалното направление и последващата реализация на 

завършилите. 

Критерий 8.1. Висшето училище публикува ясна, точна, обективна, 

актуална и лесно достъпна информация за всички дейности, свързани с 

обучението по професионалното направление. 

Представяне на доказателствен материал по тези критерии. 

11.00–12.30 

Заседателна зала, 

НПД 

Обсъждане с екипа, изготвил Доклада-самооценка, на съответствието 

на програмната акредитация на професионалното направление с 

изискванията на: 

Критерий 9.1. Институцията извършва регулярен мониторинг 

(преглед) и актуализиране на учебните програми, съобразно 

еволюцията на научните знания и технологии, при обучението по 

професионалното направление. 

Критерии 10.1. Висшето училище извършва планирани дейности за 

самооценяване и външни оценки на всички учебни програми програми 

по професионалното направление. 

Представяне на доказателствен материал по тези критерии. 

12.30–13.30 Обедна почивка 

13.30-14.00 

Заседателна зала, 

НПД 

Работа на ЕГ с представената документация. 

14.00–14.30 

Заседателна зала, 

НПД 

Заключителна среща с комисията, изготвила информацията по 

процедурата, и с ръководството. Уточняване на образователния 

капацитет. 

 Отпътуване на експертната група. 

 


