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Учебен процес 
Програмна акредитация 

Инсти�уционална акредитация 
Специалности за обучение на бакалаври 
Специалности за обучение на магистри 

..1 Реrулирани специалности 
Екскпузивност на преподавателския състав 

Дипломирани с�уденти 
Ме;на�одна мобилност 

Ui:Jl�RЫ1iФi:f l:IHi 
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 веднъж (Scopus) 
Документи, цитирани поне веднъж (Web о! Science) 

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

Докторски програми в професионалното направление 
Докторски програми във висшето училище 

Съотношение докторанти към с�уденти 
Общо средства за НИД на с�удент 

Привлечени средства за НИД на сrент 
Фm1\:Ы &J1H 

9.72 
9.01 
4.0 

11.0 
о.о 

95.63 
49.99 
6.23 

5.0 

5.0 
2.0 

2.0 
2.0 

2.75 
5.0 
3.0 
2.0 
4.0 
2.0 
2.0 
5.0 

4.74 
134.33 
51.86 

Стопански инвентар 62.9 
Оборудване 1328.61 

Библиотечен фонд на с�удент 21.3 
Ползваемост на библиотечния фонд 2.81 

Информационно обезпечаване 18.0 
Учебна площ 31 .44 

Социално-битови и административни услуги 
Стипендии 149.77 

С�удентски общежития 43.72 
Престиж 

Среден успех от дипломата за завършено средно 
образование 

Чуждестранни с�уденти 
Реализации на пазара на труда и регионална значимост 

Безработица сред завършилите 
Приложение на придобитото висше образование и 

реализация по призвание 
Принос към осиrурителната система 
Осиrуритепен доход на завършилите 

Съотношение на осиrурителния доход на завършилите 
спрямо средната заплата за областта 

Привлекателност на ВУ за кандидат-с�удентите в областта 
Привлекателност на ВУ за кандидат-с�удентите в региона 

Регионална реализация 
Регионална реализация на позиция за висше образование 

Безработица сред завършилите спрямо средната 
за региона на висшето училище (съотношение) 

3 2 l'ЕЙПIНГНА BMCWIIП VЧIIЛMUIШ18 

4.69 
2.58 

1.68 

51.08 
73.47 

1002.85 

0.85 
25.68 
34.76 
53.93 
45.32 

1.96 

Спорт 

Резултат 

НСА ............. 51 

Брой стуgенти 

3797 

Висши училища, които не са включени в класацията поради 

липса на достатъчно данни, които да позволяват тяхното класиране: 

Югозападен университе� ,Неофит Рилски' · Благоевград 

СПЕЩIАЛIЮСТИ 

Национална спортна 
академия„Васиn Левски11 

SPA култура, източни 
и аква практикиМ 
Адаптирана 
физическа активностБ 
Адаптирана физическа 
активност и спортМ 
Олимпизъм и 
олимпийско движениеМ 
Олимпизъм и спортМ 
Спорт6/М 
Спорт за високи постиженияМ 

Спорт и сигурност М 

Спорт, фитнес, здраве М 

Спортен мениджмънтБ/М 
Спортна анимацияБДИ 
Спортна журналистика М 

Спортна психология М 

Създаване и реализация 
на спортни шоу програми М 

Югозападен университет 
,,Неофит Рилски" 
Адаптирана спортна дейност 
и физическа активност М 
Спорт6 

f 


