
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ 
 
УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 
1. Приемни изпити   

 Общ брой на кандидатите за окс „бакалавър“, „магистър“ над средно 
образование бе за 2020 г. – 356; 2019 г. – 365; 2018 г. – 337; 2017 г – 360 и за  2016 г. – 306   

Броят на кандидатите за окс „Магистър“ над окс „Бакалавър“ бе за 2020 г. – 137; 
2019 г. – 111; 2018 г. – 126; 2017 г. – 139 и за 2016 г. – 146.  

Или общо кандидат-студентите ни бяха за 2020 г. – 493;  2019 г. – 476; 2018 г. – 
463; 2017 г. – 499; 2016 г. – 452. 

 
Въпреки, че 2020 г. беше трудна, поради епидемиологичната обстановка и 

кандидатстудентката кампания се проведе без подготвителни курсове без посещения по 
училищата и други присъствени инициативи, преподавателският състав  положи много 
усилия и направи възможно дистанционното консултиране на кандидатите. Добре 
организирана бе и онлайн  кампанията за подаване на документи. Направихме така, че 
всички групи кандидати да могат да упражнят правото си да кандидатстват и с 
разбиране към онази група от наши кандидати, които бяха в невъзможност да подадат 
документи отдалечено,  специализираната администрация приемаше и на място.   

Създадена бе стройна организация и логистика  по подаване на изпитните 
работи, направиха се нови структури по катедри които съвместно с УМО приемаха и 
организираха кандидатстудентски досиета. Тази дейност естествено бе подпомогната от 
IT специалиста в НХА. 

Промените в Правилника за кандидатстване  бяха насочени към спецификата на 
времето, но и защитиха интереса на НХА.  

Радостно е да отбележим, че въпреки сериозните изисквания към изпитните 
работи давани в електронна среда на фона на почти отсъстващите такива от други 
университети обучаващи в нашето професионално направление, кандидатите ни бяха 
много и силно мотивирани, което даде възможност на Академията да упражни 
конкурсния избор на качествен признак. 

 
 

СПРАВКИ ЗА ПРИЕМА В НХА ЗА УЧ.2020/21 Г. 
А) Виж приложение – Бакалавър 
Б) Виж приложение – Магистър 
В) Виж приложение – Средни училища прием в НХА 
Г) Приети студенти – чужденци – уч. 2020/2021 година – 24 студента 
1. В поготвителното отделение по български език – 5.  
2. В окс „бакалавър“ – 8 , от които 3-ма – по 103 ПМС и 5 с платено обучение. 
3. В окс „магистър“ след средно образование – няма приети. 
4. В окс „магистър“ след ОКС „бакалавър“ – 11. От тях 8 с платено обучение и 3-ма по 
103 ПМС  и междуправителствени спогодби. 

В момента като чужденци се обучават 67 студенти и 2-ма докторанти в редовна 
форма на обучение. 

Годината беше изключително трудна за набиране на кандидати от чужбина. 
Д) Виж приложение – Докторанти 
През м. януари 2021 г. – бе проведен и прием за образователната и научна степен 
„доктор“ 
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За 2021 г. бяха заявени 22 места за редовни докторанти и 1 място за задочен 
докторант. 

Кандидатстваха общо 31 желаещи.    
След проведените изпити, бяха приети 22 редовни и 1 задочен докторант. 

За 2021 г. действащите докторанти в НХА са:  
Общо докторанти – ФИИ – 68 
Общо докторанти – ФПИ – 21 
  
 
ДЕЙНОСТ ПО ОРГАНИЗАЦИЯТА И  
ПРОТИЧАНЕТО НА КОНКУРСИ ЗА ХАБИЛИТИРАНИ,  
НЕХАБИЛИТИРАНИ И ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
 
ХАБИЛИТАЦИИ 

 През 2020 година бе организирано попълването на преподаватели от НХА в 
регистъра за академичния и научния състав към НАЦИД. Към 30.01.2021 г. – 34 
преподаватели от НХА са регистрирани с одобрени наукометрични данни. Процесът 
продължава. 
 Това позволи да се стартират академични конкурси за гл. асистент 6 броя, за 
доцент 13 броя и за професор 4 броя..  

В ход са общо 23 конкурса за академични длъжности, обявени през 2020  и 
началото на 2021. 
 
ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ В НХА  
През 2020 година броят на хоноруваните преподаватели бе – 137;  2019/20 уч.г. – 168; за 
2018/2019 уч.г. е 156; за  2017/18 уч.г. – 130 и за 2016/2017 уч.г. – 130. 
 

 
РЕГИСТЪР НА СТУДЕНТИТЕ В НХА И РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА  

Целогодишно се поддържа и актуализира регистър на всички действащи, 
прекъснали студенти и докторанти. 

Поддържа се регистър с данни на академичния състав, като от 2020 г. той е 
разширен с изискуема информация (напр. данни се подават за преподавателската 
ангажираност в началото и в края на всеки семестър). 

Ежегодно се взимат справки от тези регистри, на чиято база се дава бюджетната 
субсидия за издръжка на обучението в НХА и повечето от тези данни влизат в 
Рейтинговата система на Р. България. През изминалата 2020 г. НХА традиционно бе 
първа в професионалното направление „Изобразително икуство“. 
 
 
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 

Създаване на катедра „Общоакадемични дисциплини“ – Филиал Бургас. В 
момента текат първите конкурси за попълването й. 

Завършване на обединяването на катедрите „Керамика“ и „Дизайн на порцелан и 
стъкло“, в нова „Керамика и Дизайн на порцелан и стъкло“ чрез избор на ръководител 
катедра. 

Организация и координация при изготвяне и усъвършенстване на учебната 
документация – учебни планове, квалификационни характеристики и учебни програми. 

Приети бяха изцяло нови учебен план и дисциплини в катедра „Реставрация“ 
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В ход е разработката на магистърски програми, като някои са предназначени 
специално за Филиала в Бургас. 

Подготви се обемна документация за програмната акредитация на НХА. 
Изготвянето на графици за седмичните учебни занятия и контрол по 

изпълнението им през изминала година бе едно предизвикателство в условията на 
противоепидемични мерки и няколко пълни затваряния на университетите със заповед 
на здравния министър. УМО разработи нова схема на седмичното разписание отчитайки 
спецификата на периода . 

По повод затварянето на университетите с цел намаляване на заразата от COVID-
19 се създадоха  служебни пощи на всички студенти. Улеснена бе и комуникацията на 
преподавателите и администрацията със студентите посредством създаването на групов 
имейл за всеки курс. 

УМО традиционно координира дейностите на факултетните канцеларии по 
всички проблеми на учебно-методичната дейност. При необходимост бе оказвана   
конкретна методическа помощ. 

 УМО взе активно участие при изготвяне правилници и програми за прием и 
обучение на студенти, докторанти и специализанти. Актуализиран е Правилника за 
дейността на НХА, във връзка с изменения и допълнения на Закона за висшето 
образование. 

Съставяне на заповеди, обезпечаващи академичните дейности в областта на 
учебната, научната и методичната дейност. 

Оказвана беше методическа помощ при създаването и актуализацията на 
учебната документация за специализираните училища по изкуствата и тези с отделни 
художествени паралелки. Подготвят се договори с някои от тези училища. 

Ежедневно работата в отдела е разнородна, отговорна, изискваща голяма 
концентрация и владеене на много нормативни документи при обслужване дейностите 
на АС, РС, ОС, НАОА, МОН и др.; при организацията по обявяване на конкурси за редовни 
преподаватели; при обслужване на чуждестранни студенти, докторанти, специализанти 
и външни лица, при провеждане на акредитацонните процедури, валидиране на 
дипломни документи и мн.др. 


