
 

АНОТАЦИЯ ОТНОСНО РЕШЕНИЕ 

 

на Постоянната комисия по стопански науки и управление за резултатите от 

извършеното оценяване по процедура за програмна акредитация на обучението по ОНС 

“доктор” по докторска програма “Организация и управление извън сферата на 

материалното производство (публична администрация)” от професионално направление 3.7 

„Администрация и управление“ в Университет за национално и световно стопанство - София 

  

Процедурата е открита от Постоянната комисия по стопански науки и управление на 

01.04.2014 г. по искане на висшето училище. Експертната група, утвърдена от АС на 02.10.14 г., 

извърши проверка на оценяваната институция в периода от 25.02.2015 г. до 27.02.2015 г. На 

заседание от 13.05.2015 г., Комисията прие доклада на експертната група и въз основа на него изготви 

решение за резултатите от приключилата програмна акредитация. В решението са отразени 

констатации и оценки относно съответствието на представените доказателства с 

критериалната система по реализираната процедура. При оценяването на критериалните 

измерители по контролираните сфери на дейност /образователна дейност, академична среда, 

научен потенциал и научни резултати, наличие на материални и информационни условия 

за продуктивни изследвания и творчески постижения по докторската програма и 

конкурентоспособност на докторската програма/ Постоянната комисия използва оценъчната 

скала на ЕНКА. Вербалните оценки по критериите са съответно „пълно съответствие“ и 

„съществено съответствие“ , и са в съчетание и съотносимост с оценки с оценките по чл. 79, 

ал. 1 от ЗВО. След обобщаване на резултатите от гласуването на базата на приетите от 

Акредитационния съвет на НАОА „Правила за гласуване на процедури за акредитация и за оценяване 

на проекти“, Постоянната комисия по стопански науки и управление на 27.05.2015 г. взе следните 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Дава програмна акредитация на докторска програма “Организация и управление 

извън сферата на материалното производство (публична администрация)” от професионално 

направление 3.7 „Администрация и управление“ в Университет за национално и световно 

стопанство на основание на обща оценка: 9,60 (девет цяло и шестдесет стотни).  

2. Срокът на валидност на акредитацията е шест години, съгл. чл. 79, ал. 4, т. 1 

от ЗВО. 

 

Постоянната комисия по стопански науки и управление формулира следната 

препоръка: 

 

1. Да се прецизират темите на дисертационните трудове в съответствие с научната 

специалност на докторската програма. 

 Срок: постоянен 

      

 

Председател на ПКСНУ:  

 (проф. д.ик.н Станка Тонкова) 


