
 

 

AНОТАЦИЯ ОТНОСНО РЕШЕНИЕ  

 

на Акредитационния съвет на НАОА за резултатите от извършеното оценяване по процедура за 

програмна акредитация на докторска програма: „Информатика” в Институт по 

биофизика и биомедицинско инженерство, в професионално направление 4.6 

Информатика и компютърни науки, от област на висше образование 4. Природни 

науки, математика и информатика в Българската академия на науките. 

 

   Процедурата е открита от Акредитационния съвет на НАОА на 04.03.2021 г. 

(Протокол № 7), по искане на Председателя на Българската академия на науките. 

Експертната група, утвърдена от Акредитационния съвет на 09.12.2021 г., извърши 

проверка в оценяваната институция по документи. 

  На заседание, проведено на 21.07.2022 г./Протокол № 18 Акредитационния съвет прие 

доклада на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика 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, в съответствие със Стандартите и 

насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше 

образование /ESG/ - част 1 /1-10/ и по смисъла на чл. 78, ал. 3 от ЗВО /Таблица 5/. 

Акредитационния съвет използва десетобалната система на оценяване, регламентирана 

в чл. 79, ал. 1 от ЗВО и оценъчната скала на ЕНКА.  

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

Акредитационния съвет на НАОА “Правила за гласуване на процедури за акредитация и за 

оценяване на проекти”, Акредитационния съвет на НАОА на 21.07.2022 г. взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Дава програмна акредитация на докторска програма „Информатика“, от 

професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, в 

Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН на основание 

обща оценка 9.49 (девет цяло и четиридесет и девет стотни). 

2. Срокът на валидност на акредитацията е до следващата програмна 

акредитация съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на 

професионалните направления. 

 

Акредитационният съвет формулира следните препоръки: 

1. Да се използва по-пълно капацитетът на обучаващото звено за обучение по ДП 

като се включват като ръководители на докторанти по-голям брой от 

хабилитираните с квалификация в областта на ДП, включително като 

съръководители.    

Срок: постоянен 

2. Да се стимулират докторантите да реализират мобилност.   

Срок: постоянен 

 

 

           Председател на НАОА:  

          (проф. д-р Петя Кабакчиева) 


