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ДО
НАУЧНИТЕ СЕКРЕТАРИ
НА ИНСТИТУТИТЕ
НА Б А Н
Поради липсата на конкретни изисквания на Националната агенция за
оценяване и акредитация (НАОА) за оформяне на документацията и приложенията
към докладите-самооценки Центърът за обучение предлага следните общи препоръки,
които биха помогнали на институтите при подготовка на документацията по докладитесамооценки за предстоящи акредитации.
● Папката да започва с ОПИС на всички документи и приложения.
● На началните страници и в докладите-самооценки (където е възможно) да не се изписват
шестцифрените шифри от старата акредитация, а само област на висше образование и
професионално направление и специалността изписана с думи.
● В приложенията може да бъдат включени:
- Правилник за дейността на Центъра за обучение (ЦО) и Академичния съвет (АС)
при БАН;
- Правилник на института и уебстраница на института;
- конспект за приемен изпит и за втори докторантски изпит;
- съдържание на примерно докторантско досие или досие на някой от докторантите;
- примерен индивидуален учебен план на докторант;
- списък на темите за специализираните докторантски курсове, които
са изкарани от докторантите на института през изминалия период на акредитация;
- научни публикации и цитирания;
- преподавателска дейност на хабилитираните лица (брой на докторантите, лекции,
упражнения)
- експертна дейност на учените;
- публикации на учените и докторантите;
- договори за съвместна дейност;
- работа по различни научни проекти;
- академично израстване на учените и докторантите;
- с какви сгради и помещения разполага институтът;
- техническо оборудване, осигурено през изминалия период на акредитация;
- библиотечни ресурси.
Ръководствата на институтите трябва да се стремят по всяка точка от „Критериите за
програмна акредитация на докторска програма“ на НАОА да има някаква документация в
приложенията към докладите-самооценки.
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