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Уважаеми господин Ректор,
На основание чл. 88, т. 6 от ЗВО Ви информирам за резултата от проведена процедура за

програмна акредитация на професионално направление 6.4 Ветеринарна медицина, област на
висше образование 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина за ОКС ((Магистьр» по
специалностите “Ветеринарна администрация”” и “Санитарна микробиология и безопасност на
храните“, задочна форма на обучение във Ветеринарномедицинския факултет на Тракийски
университет - гр. Стара Загора.

Процедурата е открита от Постоянната комисия по Аграрни науки и ветеринарна медицина на
17.01.2019 г. (Протокол М901) по искане на висшето училище (вх. М91010/ 20.12.2019 г.).

На заседание, проведенона 07.11.2019 г. (Протокол М918), на основание чл. 88а, ап. 4 от 350 и чл.
12, ал. 6, т, 4 от ПДНАОА, членовете на Комисията приеха доклада на експертната група, утвърдена с
решение на Акредитационния съвет на НАОА от 04.04.2019 г. (Протокол М907).

В резултат на констатациите от извършеното оценяване, проведено на 07.11.2019 г. (Протокол
М218), на основание чп.883, ал.5, т.1 от 380 и чл. 38, ал,2 от ПДНАОА, членовете на Постоянната комисия
гласуваха оценки по критериите за програмна акредитация на професионални направления и специалности
от регулираните професии по десетобалната система, в съответствие с чл. 79 (1) на Закона за висшето
образование.

След обобщаване на резултатите от гласуването, в съответствие с приетите от Акредупационния
съвет на НАОА “Правила за гласуване на процедури за акредитация и за оценяване на проекти",
Постояннатакомисия по аграрни науки и ветеринарна медицина взе следното РЕШЕНИЕ:

1. дава програмна акредитация на професионално направление 6.4 Ветеринарна медицина,
област на висше образование В Аграрни науки и ветеринарна медицина за ОКС ((Магистър» по
специалностите “Ветеринарна администрация“ и “Санитарна микробиология и безопасност на
храните“, задочна форма на обучение във Ветеринарномедицинския факултет на Тракийски
университет - гр. Стара Загора на основание обща оценка 9,18 (девет цяло и осемнадесет
стотни).

2. Срокът на валидност на акредитацията е ШЕСТ ГОДИНИ, в съответствие с чл. 79, ал. 4 от
Закона за висшето образование.



3. Определя капацитет за професионално направление 6.4 Ветеринарна медицина, както

следва:

. ОКС „Магистър” - 100 студенти (задочна форма на обучение);

. Общо за професионалнотонаправление - 100 студенти.

Постояннатакомисия формулира следните препоръки:
1. Да се осъществява мобилностна студенти от двете специалности. Срок - постоянен
2. Да се включват студентите в научноиаспедователски проекти и да се увеличи

публшационната им активност. Срок - постоянен
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