
 1 

 
 

Д  О  К  Л  А  Д 
 

от проведен вътрешен одит  
на учебна документация по професионално направление 5.11.  
съгласно система за поддържане и оценяване на качеството на 

обучение и на академичния състав (СОПКОАС) 
МГУ” Св. Ив. Рилски”, 1700 София, Студентски град 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 
Цел на настоящата оценка е проверка на изпълнение на препоръките от 
предходната програмна акредитация на професионално направление 
5.11 Биотехнологии в МГУ “Св. Иван Рилски в съответствие със СОПКОАС, 
ЗВО и наредбата за държавните изисквания за придобиване на ОКС 
бакалавър. 
 
Комисия в състав: Председател - Зам. ректор УД,  

        и  членове: Декан на ГПФ, 
       Зам. декан на ГПФ 

реализира проверка съгласно цитираните нормативните документи. 
Ръководителят на катедра ИГЕ събра и оформи необходимата информация.  
Настоящата проверка беше извършена в периода 04.10.2021 – 08.10.2021 г. 

 
1.1. Обхват на оценката: 

Съгласно предварително оповестена информация и план за действие, бяха 
одитирани новите учебните планове за бакалавър, редовно и задочно 
обучение по професионално направление 5.11. 
Постоянната комисия по технически науки и военно дело е формулирала 

следните препоръки (Протокол № 24/ 19.07.2019 г): 

1. Да се разработи и приеме стратегия за развитието на кадровия 
състав. 
Срок: постоянен. 
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2. Да се използват възможностите за мобилност на студенти и 
преподаватели, като се реализират такива в национални и 
международни висши училища и научни организации. 
Срок: до края на валидността на настоящата акредитация. 
 

1.2. Промени по време на оценката: 
Промени в съдържанието на учебните планове след подаване на 
информацията от катедра Инженерна геоекология не бяха взети под 
внимание.  

 
1.3. Резюме на констатираните пропуски/несъответствия с тяхната класификация 

от предходна оценка:  
При предходни оценки на учебната дейност, в т.ч. програмни акредитации 
касаещи  учебните планове няма данни за несъответствия с нормативните 
документи. 
 

1.4. Резюме на процеса на оценка, включително срещнати трудности, които 
намаляват надеждността на оценката. Необхванати области, част от обхвата 
на оценката: 
Оценката премина при добра организация и пълно съдействие от страна на 
ръководител катедра ИГЕ и членовете й. Изисканата информация беше 
представена в срок и в необходимия обем. Прегледът на документите беше 
извършен съгласно стандартите в СОПКОАС,  разпоредбите на ЗВО и 
наредбата за държавните изисквания за придобиване на ОКС бакалавър и 
магистър. 
 

1.5. Описание на нерешени проблеми и различаващи се мнения между 
оценителския екип:  
Няма нерешени проблеми и различаващи се мнения между членовете на 
оценителския екип.  
 

II. Констатации от оценката 
При извършената оценка на предприетите действия по изпълнение на 
направените препоръки се установи: 
 
По препоръка 1. – Да се разработи и приеме стратегия за развитието 
на кадровия състав. 
За изпълнение на препоръката е приета Програма за развитие на кадровия 
състав в катедра „Инженерна геоекология“, която е утвърдена на КС от 
18.06.2020 г. В изпълнение на програмата са обявени 2 конкурса за 
израстване на академичния състав в професионално направление 5.11 – 
един конкурс за Професор по НС “Нанотехнологии с приложение в 
биотехнологиите и опазване на околната среда” и един конкурс за Главен 
асистент по НС “Технологии на биологично активните вещества” публикуван в 
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ДВ, брой 3 от 12.01.2021 г. Конкурсите са успешно реализирани, като за тях са 
кандидатствали и са ги спечелили преподаватели от катедрата, съответно - 
проф. дн Александър Луканов и гл. ас. д-р Полина Величкова. 
 
По препоръка 2. – Да се използват възможностите за мобилност на 
студенти и преподаватели, като се реализират такива в национални 
и международни висши училища и научни организации 
 
Реализирани две мобилности в ПН 5.11 Биотехнологии: 
- Студентска изходяща мобилност с цел обучение в Университет "Гоце 
Делчев", гр. Щип, Северна Македония на ОКС "Бакалавър" – в професионално 
направление 5.11 (специалност Биотехнология) на бакалавър Мая Минкова в 
периода 01. 03- 30.06. 2021г. (4 месеца); 
- Преподавателска изходяща мобилност с цел преподаване в  Университет в 
гр. Петрушани, Румъния на гл. ас. д-р Сотир Плочев в периода 20.09 – 23.09. 
2021г. 
 
Ръководителят на катедра „Инженерна геоекология“ поясни, че пандемията от 
COVID-19 и въведените ограничения, през периода 2019-2021г. е попречила 
на реализирането на други  планирани мобилности за преподаватели и 
студенти с цел преподаване и/или обучение. 
 

ІІІ. Планиране на следващи оценки 

Проверка на осигуряването на учебните планове с академичен състав в 
съответствие със СОПКОАС, ЗВО и наредбата за държавните изисквания за 
придобиване на ОКС „бакалавър“ и „магистър“. 
Срок на оценката: до края на ноември 2023 г. 
 

ІV. Приложения 
 
 

08.10.2021 г.   Председател:   Зам. ректор УД: 
         Доц. д-р Св. Браткова 
 

членове: 
                  Декан на ГПФ: 

доц. д-р Б. Вълчев 
 

              Зам. Декан на ГПФ: 
         доц. д-р М. Вацкичева 


