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ДО
ДИРЕКТОРА И
НАУЧНИЯ СЕКРЕТАР НА
...............................
Във връзка с предстоящите процедури за програмна акредитация
ОТНОВО НАПОМНЯМЕ НА ВСИЧКИ ИНСТИТУТИ, ЧЕ ДОКЛАДИТЕСАМООЦЕНКИ СЕ ПОДГОТВЯТ СЪГЛАСНО КРИТЕРИИ ЗА ПРОГРАМНА
АКРЕДИТАЦИЯ, КОИТО СА КАЧЕНИ НА САЙТА НА НАОА И СЪДЪРЖАТ
НОВ 4 РАЗДЕЛ – КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ НА ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМА.
КРИТЕРИИТЕ СА ПУБЛИКУВАНИ В РАЗДЕЛ „МЕТОДОЛОГИЯ“ –
Подраздел Критерии за програмна акредитация на докторска програма (в сила от 26
април 2012 г.)
ИМА НОВО ИЗИСКВАНЕ, КОЕТО ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВА ОТ
ИНСТИТУТИТЕ. КЪМ ДОКЛАДИТЕ-САМООЦЕНКИ СЕ ДОБАВЯ И ДОКЛАД ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕПОРЪКИ НА АКРЕДИТАЦИОННИЯ СЪВЕТ ОТ ПРЕДХОДНАТА ПРОЦЕДУРА (също в два екземпляра).
Тези задължителни препоръки са записани в писмата, с които НАОА съобщава
своето решение, че дава програмна акредитация по съответната научна специалност и
към някои от институтите са записани препоръки. С този доклад се дава отчет как са
изпълнени тези препоръки през шестгодишния период от предходната акредитация.
Институтите, които нямат такива препоръки, трябва да добавят към докладасамооценка само един лист, на който е записано, че няма препоръки от
Акредитационния съвет от предходната процедура или че представената научна
специалност е нова.
В Центъра за обучение трябва да постъпят два комплекта документи, които да
съдържат доклади-самооценки, доклад за изпълнение на задължителните препоръки (на
хартиен и електронен носител) и копие на протокол от заседание на Научния съвет на
института, на което са приети докладите-самооценки.
Задължително всички колеги да прилагат и трети комплект, който да съдържа
доклад-самооценка, доклад за изпълнение на задължителните препоръки (на
електронен носител) и копие от протокола на НС. Тези материали ще остават в ЦО като
архив.
В Центъра за обучение се подготвя официалното писмо от Председателя на БАН
до Председателя на НАОА, което се прилага към комплекта документи и се препраща
към НАОА.
Отново напомняме, че съгласно чл. 28, ал. 1 от Правилника на НАОА и чл. 81,
ал. 8 от ЗВО докладите-самооценки трябва да бъдат предавани една година преди
завършване срока на акредитация. От НАОА ни увериха, че ще приемат докладитесамооценки на закъснелите институти, но молим всички институти, които могат да
спазят този срок да започнат работа по изготвяне на докладите-самооценки.
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