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Програмна акредитация 
Институционална акредитация 

Специалности за обучение на бакалаври 
Специалности за обучение на магистри 

Реrулирани специалности 
Ексклузивност на преподавателския сьстав 

Дипломирани студенти 
Ме�на�одна мобилност 

IПltRJЭ,IJii:EliBi; 
Индекс на цитируемост на висшето училище (Scopus) 

Индекс на цитируемост на висшето училище 
(Web о! Science) 

Индекс на цитируемост по научна област (Scopus) 
Индекс на цитируемост без автоцитирания по научна област 

(Scopus) 
Индекс на цитируемост по научна област (Web о! Science) 

Среден брой цитирания на документ (Scopus) 
Среден брой цитирания на документ (Web о! Science) 

Документи, цитирани поне ведньж (Scopus) 
Докуt,Jенти, цитирани поне ведньж (Web о! Science) 

Статии в научни списания (Scopus) 
Статии в научни списания (Web о! Science) 

Докторски програми в професионалното направление 
Докторски програми вьв висшето училище 

Сьотношение докторанти кьм студенти 
Общо средства за НИД на студент 

П ивлечени с едства за НИ на с дент 
'1 , 1' 1, 

Стопански инвентар 
Оборудване 

Библиотечен фонд на студент 
Ползваемост на библиотечния фонд 

Информационно обезпечаване 
Учебна площ 

Социално-битови и административни vcnvrи 
Стипендии 

Студентски общежития 
Престиж 

Среден успех от дипломата за завьршено средно 
образование 

Чуждестранни студенти 
Реализация на пазара на труда и регионална значимост 

Безработица сред завьршилите 
Приложение на придобитото висше образование и 

реализация по призвание 
Принос кьм осиrурителната система 
Осиrурителен доход на завьршилите 

Сьотношение на осиrурителния доход на завьршилите 
спрямо средната заплата за областта 

Привлекателност на ВУ за кандидат-студентите в областта 
Привлекателност на ВУ за кандидат-студентите в региона 

Регионална реализация 
Регионална реализация на позиция за висше образование 

Безработица сред завьршилите спрямо средната 
за региона на висшето училище (сьотношение) 
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Растителна Професионалното на-
правление „Растителна 

защита защита" се преподава 
в три висши училища, като се наблюдава 
съществена разлика в представянето на 
първите два и на последния университет в 
класацията. Осигурителният доход на за
вършилите това направление е под средни
те нива за завърwилитt висше образование 
през последните пет години със стойност от 
1001 лв., а безработицата сред завършилите 
е над средните стойности за висшисти в стра
ната и клони към 3%. Около 43% от завър
шилите се реализират на позиция, изисква
ща висше образование, което се доближава 
до средната стойност на този показател за 
страната. Завършилите това направление се 
реализират най-често като специалисти по 
природни и технически науки, продавачи 
и стопански и административни приложни 
специалисти. 

СПЕЦИАЛНОСТИ 

Аrрарен университет� Пловдив 
Биологично земеделие 
и растителна защита М 
Международен курс 
растителна защита 
(plant medicine) М 

Растителна защита 6/М 
Селскостопанска фармация М 
Лесотехнически университет 
Растителна защита 6 

Растителна 

защита 

Кnасаqия по точки 

Растителна защ� М 
Шуменски университет 
,,Епископ Константин Преславски" 
Растителна защита 6/М 
Шуменски университет 
,.Епископ Константин Преспааскм" 
- Коnеж rp. Добрич 
Агроекология и 
растителна защита ns 
Растителна защита nБ 

Легенgа: Инgикаторьт .Брой стуgенти" показва броя 
на обучаВащите се по gageнomo напраВАение 8 конкретното 
Висше учиаище. 

Резултат 

АУ ............. 50 
Л'IУ ............ 49 -
ШУ ............. 41 -

Брой стуgенти 

807 
106 
136 

Религия 

и теология 

Кnасаqия по точки 
Легенgа: Инgикаторьт .Брой стуgенти" показва броя 
на обучаВащите се по gageнomo напрабление 8 конкретното 
Висше училище. 

Резултат Брой cmygeнmu 

СУ ............. 48 233 

B'IY ............ 42 - 53 

ПУ ............. 39 - 59 

ШУ ............. 36. 41 

Религия и Желаещите имат възмож

теология НОСТ да Се обучават В ТОВа
професионално направле

ние в четири държавни висши училища в 
България, които са разположени в различ
ни области на страната. Средният доход на 
завършилите през последните пет години 
в това направление е сред трите най-ниски 
за висшисти в страната. Рискът от безрабо
тица е сред четирите най-високи за всички 
професионални направления във висшето 
образование. През 2018 r.- 3,55% от завър
шилите през последните пет години в това 
направление са регистрирани като безработ
ни. Приемът става и със сравнително ниски 
оценки от дипломите за завършено средно 
образование. Трябва да се има предвид оба
че, че студентите, избрали специалности от 
това професионално направление, вероятно 
имат по-дълбоки мотиви, които не винаги са 
обвързани с възможната реализация на па
зара на труда. 

СПЕЦ!IАЛНОСЛI 

Великотьрновски университет 
,.Св. св. Киркn и Методмй" 
Богословие на личноспа 
и обществото М 
Православно богословие 
и изкуство м
Религиознание М 
Религиозно образование М 
Теология 6/М 
Теология и социално служение 6 
Църковна история и 
богослужебно предание М 
Пnовдивскм университет „Паис
'ий Хиnендарски" 
Практическа теология М 
Теология 6 
Пnовдивски университет 
,,Паисий Хиnендарски" -

Филиаn rp. Кърджали 
Теология 6 
Софийски университет 
,,Св. Климент Охридски" 
Вяра и живот М 
Извори и традиция 
на богословието М 
Литургия и музика (4 сем.) М 
Религия и образование (4 сем.) М 
Религията в Европа 6 
Съвременни аспекти 
на богословието М 
Теология 6 
Християнско поклонничество М 
Wуменски университет 
„Епископ Константин 
Преславски„ 

Теология 6/М 


