
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AНОТАЦИЯ ОТНОСНО РЕШЕНИЕ  
 

 

 

на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика за резултатите от 

извършеното оценяване по процедура за програмна акредитация на докторска програма 

“Физиология на животните и човека ” в професионално направление 4.3 Биологически 

науки, от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, на 

Институт по биофизика и биомедицинско инженерство на Българската академия на 

науките 

 

Процедурата е открита от Постоянната комисия по природни науки, математика и 

информатика на 06.10.2014г. по искане на Българската академия на науките. Експертната група, 

утвърдена от Акредитационния съвет на 09.04.2015г. и на 15.10.2015г., извърши проверка в 

оценяваната институция в периода от 02.11.2015г. до 04.11.2015г. 

 На заседание, проведено на 11.01.2016г., 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 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 природни науки, математика и информатика на 14.03.2016г. взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

 

 1. Дава програмна акредитация на докторска програма „ Физиология на животните и 

човека” в професионално направление 4.3 Биологически науки, от област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика на Института по биофизика 

и биомедицинско инженерство на Българска академия на науките, на основание на обща 

оценка: 9,43 (девет цяло и четиридесет и три стотни). 

   2. Срокът на валидност на акредитацията е ШЕСТ години, в съответствие с чл. 79 (4) от 

ЗВО. 

 Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика формулира следната 

препоръка:  

 1.Ръководството на института да стимулира участието на докторанти по акредитираната 

специалност в международни научни форуми. 

         Срок: постоянен  

 

     Председател на ПКПНМИ:  

 (проф. д-р Мария Шишиньова) 

 

 


