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за това издание, както и за подготовката на 

Рейтинговата система на висшите училища 
в България за 2018 г., се използват статис

тически данни от национални и международни 
регистри. Данните са валидни към конкретно 
посочен период и промени, н'астъпили след този 
период, не са отразени в системата и в настоящо
то издание. Използвани са следните източници 
на информация с валидност към посочените пе
риоди: данни от модула „АдминУни'; който е част 
от Информационната система на образованието, 
към април 2018 г.; данни от Националния осигу
рителен институт към април 2018 г.; данни от На
ционалната агенция за оценяване и акредитация 
към октомври 2018 г.; данни от международната 
база данни Scopus към ноември 2018 г.; данни от 
международната база данни Web of Science към 
ноември 2018 г. Висшите училища са имали въз
можност да прегледат и верифицират данните, 
отнасящи се до тях, както и да поискат отстра
няване на допуснати неточности до 11 декември 
2018 година. 

В изданието се съдържа информация за про
фесионалните направления, специалностите и 
образователно-квалификационните степени, по 
които отделните висши училища предоставят 
обучение, както и за броя на студентите в тях. За 
източник на тази информация се използват данни 
от модула „АдминУни" в информационната систе
ма на образованието, актуални към април 2018 
година. Данните в този модул постъпват два пъти 
годишно от висшите училища и е възможно меж
дувременно да са настъпили промени, които не 
са отразени в настоящото издание. Възможни са 
отделни случаи, при които в споменати в издани
ето специалности и професионални направления 
на конкретно висше училище да не се предвижда 
прием на нови студенти и/или понастоящем да не 
се обучават студенти. Възможни са и отделни слу
чаи, при които да има прием на студенти в специ
алности и професионални направления, които не 
са включени в изданието. 

При определяне на броя на студентите в да
дено професионално направление настоящото 
издание включва и презаписаните студенти, сту
дентите, възстановили студентските си права, 
и студентите по студентска мобилност, както и 
дипломантите в срок и дипломантите, отчисле
ни с право на защита. При изключване на някоя 
от тези групи броят на студентите може да бъде 
различен. 

За целите на рейтинговата система данните за 
научните публикации и цитируемостта на висши
те училища са събрани от международните бази 
данни Scopus (www.scopus.com) и Web of Science 
(www.webofknowledge.com) при използването на 
унифициран алгоритъм за търсене, който може 
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да бъде намерен в методологията на рейтинго
вата система, която е публикувана на интернет 
страницата на системата http://rsvu.mon.bg. При
лагането на различен от използвания за целите 
на настоящото издание алгоритъм за търсене, 
както и проучвания в други продукти на Scopus 
и Clarivate analytics като ScienceDirect, SciVerse, 
lnCites и т.н., както и в други бази данни могат да 
предоставят различни резултати. 

За изработването на рейтинговата система 
всяко професионално направление в българ
ското висше образование е съотнесено към 
една или няколко научни области в базите 
данни Scopus и Web of Science. Връзката между 
научните области във всяка от двете библиоме
трични бази и професионалните направления в 
българското висше образование може да бъде 
намерена в методологията на рейтинговата сис
тема, публикувана на интернет страницата на 
системата. Индексът на цитируемост за дадено 
професионално направление и броят на публи
кациите в него се пресмята на база на сумарни
те уникални публикации в научната област или 
научните области, към които то е съотнесено. 
Разпределението на професионалните направ
ления от българското висше образование по 
научни области в Scopus и в Web of Science е 
направено на базата на експертна оценка и на 
статистически процедури, основани на емпи
ричен материал от самите бази. Тази оценка е 
предназначена единствено за нуждите на рей
тинговата система и следователно са възможни 
и други интерпретации освен тази, използвана в 
настоящото издание. 

Настоящата публикация се основава на инфор
мация, която е публикувана в интернет базира
ната платформа „Рейтингова система на висшите 
училища в България" (http://rsvu.mon.Ьg). Данни
те в тази система периодично се обновяват и това 
може да доведе до размествания в класациите. 
Публикуваните тук данни отразяват стандарти
зираните класации „Комплексна оценка 2018" и 
съответно „Комплексна оценка 2018 изкуства" (за 
направленията Изобразително изкуство, Музи
кално и танцово изкуство и Театрално и филмово 
изкуство) и са актуални към месец декември 2018 
година. За най-актуална информация посетете 
интернет портала на Рейтинговата система на ви
сшите училища в България (http://rsvu.mon.bg). 

Публикуваните класации на висшите училища 
в рамките на това издание, както и останалата 
информация, включена в него, не представляват 
препоръка за избор на конкретно висше учили
ще или професионално направление. 

Възможни са и други ограничения, за които до
пълнителна информация може да се намери на 
http://rsvu.mon.Ьg. 
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