КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ВИСШЕ
УЧИЛИЩЕ (ВУ)
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Забележка:

1. Критериите за определяне на капацитета се използват при институционалната
акредитация и при програмната акредитация на професионалното направление или специалността
от регулирана професия.
2. Степента на натовареност (в проценти) на преподавателите се получава като средна
аритметична от индивидуалната натовареност на отделните преподаватели, която е отношение на
фактическите часове към нормативно определените за учебната година.
3. Степента на използване (в проценти) на работните места се получава като отношение
на фактически заеманите работни места към наличните за учебната година при използване на
разписанието на учебните занятия по дни за заетостта на учебните зали (лаборатории, библиотеки,
информационни центрове и други).
4. При искане за промяна на капацитета се представя информация по горните критерии
(характеристики) на настъпилите промени при подаването на искането за промяна на капацитета в
сравнение с последната акредитация.
5. В случаите, когато се подава искане за изменение на институционалния капацитет,
основано само на получен/и при програмна акредитация или изменен/и капацитет/и на
професионално/и направление/я или специалност/и от регулираните професии, чрез които е бил
надвишен определеният от НАОА институционален капацитет, висшите училища подават само
заявление с позоваване на решенията за програмна акредитация или за изменение на капацитет/и
на професионално/и направление/я и/или специалност/и от регулираните професии.
6. С искането за откриване на процедура за програмна акредитация/ за промяна на
капацитета на професионално направление или на специалност от регулираните професии висшето
училище може да поиска промяна (корекция) на институционалния капацитет с размера на
увеличението на сбора от капацитетите на професионалните направления и на специалностите от
регулираните професии над институционалния капацитет на висшето училище.

МЕТОДИЧЕСКИ ПОЯСНЕНИЯ
За определяне на капацитета на ВУ при институционална и програмна акредитация и при
искане за промяна на капацитета

1. Висшето училище заявява капацитет в подадените документи за акредитация.
2. Определянето на капацитета се основава на анализ на наличните ресурси във Висшето
училище (ВУ):
а/ Преподавателски състав;
б/ Материално-техническа и информационна база;
в/ Ресурси за управление и администриране на качеството на обучение.
3. Оценяването на тези ресурси отговаря на изискванията на чл. 83, ал. 1 т. 1 и т.
6, чл. 85, ал. 1, т. 1 и параграф 4д, т. 2, от допълнителните разпоредби на Закона за
висшето образование.
Съществен елемент на определянето на капацитета на ВУ при институционалната и
програмната акредитация е наличието на преподавателски състав и материална база, които
осигуряват заявения капацитет при подаденото искане за акредитация.
Съществен елемент на определянето на капацитета при подадено искане за промяна на
капацитета е наличието на положителни изменения в преподавателския състав и материалната
база, които осигуряват заявената промяна.
4. При оценяването на ресурсите за капацитета (или за неговата промяна) са формулирани
определен брой критерии. Всеки критерий се конкретизира чрез съответен брой характеристики за
неговото съдържание с количествена и качествена информация.
5. За определянето на капацитета по критериите се използват експертни констатации и
преценки на оценяващия орган (експертна група, постоянна комисия, акредитационен съвет) за
съответните характеристики, включени в съдържанието на критериите. Също така се имат предвид
и оценките за институционалната (респ. програмната) акредитация.
6. Заявеният капацитет се «утвърждава» или «редуцира».
Когато оценяващият орган няма или е направил несъществени бележки и препоръки
относно ресурсите, осигуряващи заявения капацитет от ВУ (респ. на заявената промяна), вкл.
институционалната (респ. програмната) акредитация е с оценка «мн. добра», тогава заявеният
капацитет «се утвърждава» т. е. определеният капацитет съвпада със заявения.

Когато оценяващият орган е установил съществени пропуски и недостатъци относно
преподавателския състав, материалната база, учебната документация и другите елементи,
осигуряващи качеството на обучение на заявения капацитет на ВУ (респ. на заявената
промяна), изискващи по-големи срокове за отстраняване (над 6 месеца), вкл. оценката на
институционалната (респ. програмната) акредитация е "задоволителна" или "добра", тогава
заявеният капацитет "се редуцира" с определен процент според констатираните пропуски и
недостатъци.
7. Оценяването и определянето на капацитета се извършва на основата на определена част
от доклада за самооценка на ВУ за съответната процедура (по критериите за определяне на
капацитета с описание на направеното и наличието на необходимите ресурси, осигуряващи
заявения капацитет (или промяна на капацитета).
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