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ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА АКРЕДИТАЦИОННИЯ СЪВЕТ 

НА НАОА 

ПРОФ. ДФН БОЯН БИОЛЧЕВ 

 

РЕШЕНИЕ 

на Постоянната комисия по стопански науки и управление за резултатите от 

извършеното оценяване по процедура за програмна акредитация на обучението за 

ОНС “доктор” по докторскa програмa “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 

 

Уважаеми г-н Председател, 

Постоянната комисия по стопански науки предоставя на Вашето внимание решение за 

резултатите от извършеното оценяване по процедура за програмна акредитация на докторскa програмa 

“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. 

1. Хронология на процедурата: 

Процедурата е разгледана и открита на заседание на Постоянната комисия по стопански науки и 

управление на 01.04.2014 г. /Протокол № 10 по искане на висшето училище - (вх.№ 170/ 28.02.2014 

г.). Експертната група, утвърдена от АС на 02.10.14 г./Протокол № 17 извърши проверка на 

оценяваната институция в периода 26-27.02.2015 г. 

На заседание, проведено на 13.05.2015 г. /Протокол № 14 на основание чл. 12, ал. 6, т. 4 и т. 5 “б” 

от ПДНАОА, членовете на Комисията приеха доклада на Eкспертната група. 

В съответствие с чл. 88 а, ал. 5, т. 1 от ЗВО и чл. 38, ал. 2 от ПДНАОА и Процедури за програмна 

акредитация,  ПКСНУ прие решение за резултатите от приключилата програмна акредитация на 

докторскa програмa “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. 

 2.Констатации и оценки за изпълнението на критериалната система: 

Въз основа на изводите в доклада на Експертната група, Постоянната комисия направи 

следните констатации и оценки за изпълнението на критериалната система: 

По сфера 1 „Образователна дейност”: 

Оценка за съответствието по критерий 1.1 „Висшето училище провежда обучение в 

съответствие със съвременните тенденции в развитието на науката в областта на 

докторската програма“: 

• Обучението по докторска програма „Организация и управление извън сферата на 

материалното производство (публична администрация)” e в пълно съответствия с мисията и целите на  

обучаващото звено – катедра “Публична администрация”. Налице е адекватна академична среда, 

съответстваща на докторската програма и достатъчен преподавателски състав, притежаващ 

необходимата квалификация. 

Оценка за съответствието по критерий 1.2 „Подготовката на докторантите се осъществява 

в съответствие с действащото законодателство и в адекватни на докторската програма 

форми“: 

• Учебната документация по докторската програма е в пълно съответствие с 

действащото законодателство, вътрешноуниверситетската нормативна уредба и периодично се 

актуализира. При обучението на докторантите се прилагат съвременни форми и методи, адекватни 

на докторската програма.  

• Обучението на докторантите се извършва на основата на учебен план, който включва 

два модула – задължителни и избираеми учебни дисциплини. По задължителните дисциплини 

периодично се провеждат обучителни курсове за докторанти. Подготовката на докторантите се 

осъществява по индивидуален учебен план, при контрол от страна на научния ръководител за 

неговото изпълнение. 
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• През акредитационния период по докторската програма са обучавани 24 докторанти, от 

които 6 са защитили успешно. Новоприетите докторанти са 6 и в края на 2014 г. се обучават 11 

докторанти. В резултат от осъществения контрол върху изпълнението на индивидуалните учебни 

планове, 7 докторанти са отчислени без право на защита (4-ма поради невзети изпити, един по 

здравословни причини и един починал). 

Констатации за резултатите от извършеното оценяване по Сфера 1:  

Подготовката на докторантите се провежда в съответствие с действащото законодателство и в 

адекватни на докторската програма форми. Обучението на докторантите се извършва по индивидуален 

учебен план и отговаря на съвременните тенденции в развитието на науката в областта на докторската 

програма. Налице е контрол върху изпълнението на индивидуалните планове на докторантите. 

По Сфера 2 „Академична среда, научен потенциал и научни резултати”: 

Оценка за съответствието по критерий 2.1 “Подготовката на докторантите се осъществява 

от преподаватели с необходимия профил и с висока квалификация по научната 

специалност“: 

• Към края на 2014 г., катедра “Публична администрация” разполага със 7 хабилитирани и 

двама нехабилитирани преподаватели с ОНС „доктор“. Налице  е пълно съответствие между профила 

и квалификацията на преподавателския състав и научната специалност на докторската програма. 

Обучаващото звено разполага с достатъчен брой хабилитирани преподаватели за обучение на 

докторанти по докторската програма.  

           Оценка за съответствието по критерий 2.2 “Обучаващото звено има отчетливи 

резултати в научноизследователската дейност по специалността на докторската програма и в 

съответната образователна област”: 

• Научноизследователската и публикационната дейност на академичния състав е в 

съществено съответствие с тематиката на докторската програма. Относителният дял на научните 

доклади в общия брой публикации за периода е висок - 50,8%. След 2011 г. публикационната активност 

на преподавателите намалява, основно за сметка на докладите. Сравнително малък брой публикации са 

реализирани в международни академични издания. 

Констатации за резултатите от извършеното оценяване по Сфера 2:  

Академичната среда и научният потенциал на обучаващото звено осигуряват качествено 

обучение на докторанти по докторска програма “Организация и управление извън сферата на 

материалното производство (публична администрация)”. 

По Сфера 3 “Наличие на материални и информационни условия за продуктивни 

изследвания и творчески постижения по докторската програма”: 

Оценка за съответствието по критерий 3.1 “Висшето училище или научната институция 

поддържа подходяща материално-техническа и информационна база за обучение по 

докторската програма“: 

• Материално-техническата и информационната база са в пълно съответствие с  критерия, 

относно условията за подготовка и обучение на докторанти. Осигурен е достъпът на докторантите до 

съвременни научни издания и до информационни ресурси, необходими за извършване на 

изследователска дейност.  

Оценка за съответствието по критерий 3.2: “Висшето училище или научната институция 

стимулира научноизследователската дейност и творческата активност на докторантите“:  

• Създадените условия съществено съответстват на изискването за стимулиране на  

научноизследователска дейност на докторантите. Обучаващото звено осигурява включване на 

докторанти при разработване на проекти по тематиката на дисертационния им труд, но въпреки това 

успеваемостта е ниска. Докторантите имат възможност да публикуват резултати от изследвателската си 

дейност в изданията на Университета.  

Констатации за резултатите от извършеното оценяване по Сфера 3:  

Налице е необходимата материално-техническа и информационна база за обучение на 

докторанти по докторската програма. Създадени са условия за публикуване на резултати от научните 

изследвания на докторантите.  

По Сфера 4 „Конкурентоспособност на докторската програма”: 

Оценка за съответствието по критерий 4.1 „Новаторски практики в подготовката на 

докторантите“: 

• Обучаващото звено провежда политика на нововъведения в пълно съответствие с 

изискването за иновативност при подготовката на докторантите. Включването на преподаватели в 

курсове и тренинги от типа “обучение за обучители” спомага за включване на новаторски практики и 

съвременни методи при подготовката и обучението на докторантите. 
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Оценка за съответствието по критерий 4.2 „Познаване на конкурентната среда и 

адекватно разполагане на докторската програма в тази среда“:  

• Относно информираността на обучаващото звено за предлаганите в страната и чужбина 

аналогични докторски програми и разполагането на докторска програма “Организация и управление 

извън сферата на материалното производство (публична администрация)” в конкурентната среда е 

налице пълно съответствие.  

• На основата на подписан през 2014 г. “Меморандум” за сътрудничество в областта на 

обучението по публична администрация между 11 висши училища в страната и Институт по публична 

администрация към Министерски съвет, обучаващото звено поддържа контакти и обменя опит при 

подготовката на докторанти. Членството на преподавател от обучаващото звено в Международна 

комисия за акредитация по публична администрация (CIAPA) също допринася за това.  

Оценка за съответствието по критерий 4.3 „Място на докторската програма в социалната 

среда и ориентираност на резултатите от обучението на докторанти към обществените 

потребности на региона, страната и/или Европейския съюз“: 

•     Докторската програма е ориентирана към обществените потребности на страната и е в 

съществено съответствие с тях. Обучаващото звено поддържа връзки със структури на публичната 

администрация, с публични и бизнес организации, потенциални потребители на квалифицирани 

специалисти. 

Констатации за резултатите от извършеното оценяване по Сфера 4:   

Обучаващото звено е добре информирано за конкурентната среда, в която се провежда 

обучението по докторската програма. Прилагат се новаторски практики при подготовката на 

докторантите. Резултатите от изследователската дейност на докторантите са насочени основно към 

обществените потребности на страната. 

В резултат на констатациите за резултатите от извършеното оценяване и обсъждането, 

проведено на 27.05.2015 г. (Протокол № 15), членовете на Постоянната комисия гласуваха оценки по 

критериите за програмна акредитация на обучението по образователна и научна степен "доктор" по 

десетобалната система, включваща оценки от 0 до 10,00 в съответствие с чл. 79 (1) на Закона за висшето 

образование. 

След обобщаване на резултатите от гласуването, в съответствие с приетите от Акредитационния 

съвет на НАОА “Правила за провеждане на процедура за гласуване на докторски програми извън тези 

от регулираните професии”, Постоянната комисия по стопански науки и управление 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. 

 

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 

 

 

 

Член на ПКСНУ:  

(проф. д.ик.н Нина Янкова) 


