
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 25.07.2013 г. при институционалната акредитация на Медицинския 

университет – гр. София 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 06.07.2017 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 

19.10.2017 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 16.11.2017 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 25.07.2013 г. (протокол № 14) при 

институционалната акредитация на Медицинския университет - София, с обща 

оценка 9,68 (девет цяло и шестдесет и осем стотни).  

 

2. Акредитационният съвет констатира, че Медицинският университет - София 

изпълнява частично препоръка № 1, формулирана в решението на 

Акредитационния съвет от 25.07.2013 г. (протокол № 14) при институционалната 

акредитация, с обща оценка 9,68 (девет цяло и шестдесет и осем стотни).  

 

3. Медицинският университет – София да изпълни препоръка № 1 до следващата 

акредитация. 

 

- Препоръка № 1: „В системата за оценка на качеството на обучение да се 

повиши значението на вътрешните одити“. Срок: постоянен, с ежегодно отчитане.  

 

4. 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 Медицинския университет – 

София. 

 

5. Акредитационният съвет констатира, че представените данни от Медицинския 

университет - София относно прилагането на вътрешната система за оценяване и 

поддържане качеството на обучението и на академичния състав доказват 



спазването на критерии № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8  и № 10 и доказват 

частичното спазване на критерий № 9.  

 

6. Медицинския университет – София да осигури спазването на критерий № 9 до 

следващата институционална акредитация. 

 

- Критерий № 9: „Проведени вътрешни одити на вътрешната система за 

оценяване и поддържане качеството на обучение и на академичния състав на ВУ“. 
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