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ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО И АКРЕДИТАЦИЯ 
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Днес, 05.10.2020 г. от 12.00 ч. в 126 кабинет се проведе заседание на Факултетната 

комисия по качеството и акредитация (ФККА).  

На заседанието присъстваха: членове на ФККА: доц. д-р Ангел Димитров , гл. ас. 

д-р Георги Николов, гл. ас. д-р Марин Братков, гл. ас. д-р Христо Панталеев, гл. ас. д-р 

Блага Маджурова, гл. ас. д-р Вера Хаджиева, ас. д-р Гергана Димитрова,  докт. Айгюн 

Ертюрк, докт. Антони Герасимов, Ивелина Нумерова и доц. д-р Маргарита Русева, зам. 

декан; доц. д-р Веселина Жекова- научен секретар на ФИСН 

Комисията прие с пълно единодушие следния 

Дневен ред: 

1. Обсъждане на резултат от Програмна акредитация на професионално 

направление 3.7. Администрация и управление на ПУ „Паисий Хилендарски“. 

2. Разни 

 

            По т.1 

 Доц. Димитров запозна членовете на комисията с резултата от Програмната 

акредитация на професионално направление 3.7. Администрация и управление на ПУ 

„Паисий Хилендарски“. Представи подробно полученото писмо с Вх. номер П-

1141/01.10.2020г., в което се съобщава, че оценката е 8.84 (осем и осемдесет и четири), 

следователно срок на акредитация – пет години. Капацитетът е общо 1600 студенти за 

професионалното направление. 

 Обсъдиха се препоръките на Постоянната комисия, както и спешната 

необходимост на отговорните катедри да предприемат необходимите действия за 

изпълнение на препоръките, които включват:  

1. Отстраняване на отклоненията от установения за университета стандарт в 

учебната документация /с четири подизисквания/ 

2. Увеличаване на броя на студентските мобилности с цел обучение и практики 

по Еразъм+ 



3. Увеличаване броя на хабилитираните и нехабилитираните преподаватели на 

първи ОТД с квалификация по ПН 3.7. Администрация и управление 

 

 По т.2 

 Не постъпиха предложения за обсъждане.  

  

РЕШЕНИЯ: 

1. Приема и предлага отговорните за ПН 3.7. Администрация и управление 

катедри във ФИСН да започнат работа по изпълнение на препоръките на Постоянната 

комисия по стопански науки и управление.  

 

 

Секретар: ................................               Председател на ФККА:................................ 

                       (гл.ас. Б. Маджурова)                                            (доц. Ангел Димитров) 

 

 


