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Политика във висшето образование, отнасяща се за програми в областта на 
електроинженерството и информационните технологии в Португалия 

Този документ се отнася единствено до образование на ниво 6 и по-високо съгласно 
Европейската квалификационна рамка. Всички термини, използвани в този документ, имат 
значение, специфично за Португалия, и могат да имат различно значение, когато се 
използват в друга страна. 

Преглед на системата за осигуряване на качеството  
A3ES (Португалска агенция за осигуряване на качество в образованието) е 

контролиращият орган за образователна дейност за всички португалски университети и 
политехники. 

Чрез процедурата за оценяване A3ES взема решения относно признаването на 
вътрешните системи за осигуряване на качество в образованието на институциите и 
извършва проверки доколко предоставените от тях образователни услуги отговарят на 
националните стандарти за качество. 

По	  такъв	  начин	  A3ES	  изпълнява: 
• Акредитация на системите за осигуряване на качеството на институциите 
• Акредитация на нови учебни програми (бакалавър, магистър, доктор) 
• Оценяване  на съществуващите учебни програми (бакалавър, магистър, доктор) 
• Анализи и доклади относно състоянието на португалското висше образование 

(Източник – уеб страницата на A3ES: http://www.a3es.pt/). 

Външно оценяване 
A3ES (Португалска агенция за осигуряване на качество в образованието) е 

контролиращият орган за образователна дейност за всички португалски университети и 
политехники. 

Разработване на нови програми 
A3ES оценява заявлението от институцията за акредитация на нови учебни програми. 

Молбата трябва да бъде написана в предварително определена структура, съдържаща 
елементи, обхващащи всички по-долу описани теми. 

 Процесът на оценяване включва следните теми, които се оценяват, ако са изпълнени в 
съответствие с предварително определен набор от критерии. 

Правната организация рамка обхваща: 
• Институционалните органи, отговорни за учебната програма 
• Правила и разпоредби на институцията за контролиране на конкретната учебна 
програма  

• Система за осигуряване на качеството 
• Дипломи, дипломни приложения и др. 
• Организационни органи, като контролен съвет, представители на студентите и др. 
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Промени в съществуващи програми 
Промени в програмите трябва да бъдат одобрени от A3ES. Само незначителни промени 

могат да бъдат одобрени от органите на Университета. 

Влияние на студентите върху съдържанието на програмите 
Има	  орган	  в	  структурата	  на	  университета,	  в	  който	  са	  включени	  представители	  на	  

студентите.	  Програмите	  трябва	  да	  бъдат	  одобрени	  от	  този	  орган. 
В края на семестъра студентите трябва да участват в проучване за съдържанието на 

програмата и могат да направят своите коментари за съдържанието на програмата. 

Влияние на индустрията върху съдържанието на програмата 
Периодично	   университетът	   изпраща	   запитвания	   към	   големи	   работодатели	   и	  

бивши	  студенти,	  за	  да	  проучи	  мнението	  им	  	  за	  структурата	  на	  курса	  и	  съдържанието	  на	  
програмата.  

Студенти с увреждания/специфични нужди/неконвенционални нужди 
Има национална политика за студентите със специфични нужди. Във всеки университет 

и политехника има офис, който се грижи за специфичните нужди на тези студенти. 

Мобилност и процеси на учене през целия живот 
Студентите могат да поискат разрешение да използват лабораториите извън 

нормалните работни часове. 
Университетът има политика за подпомагане на обмена на студенти с други страни 

(програма Еразъм и други). 

Управление на информацията 
В уеб-страницата на университета информацията се представя на португалски и 

английски език без парола. 
Информацията за конкретна програма е на разположение на португалски и английски 

език за студенти, които са регистрирани в тази програма и за тях е необходима парола. 

Допълнителна информация 
Видове учебни програми 
Структурата на висшето образование в Португалия се придържа към стандартната 

Болонска структура: 
• Бакалавър - 3 години (180 ECTS) 
• Магистър – 2 години след получаване на бакалавърска степен (120 ECTS) 
• Магистър - 5 години интегрирано (300 ECTS) 
• Доктор – 3 години след получаване на магистърска степен 

 
Вид на висшите образователни институции  
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В Португалия има две категории институции за висше образование – университети и 
политехники, които имат различен статут на акредитация: 

• Университетите са напълно акредитирани и имат право да обучават по образователни 
степени на всички нива с решения, приети от университетския съвет. 

• Политехниките са акредитирани да обучават  по бакалавърски и магистърски степени. 
Те не са акредитирани да обучават  по докторски степени. 
Политехниките осигуряват главно професионално ориентирано обучение, като 

инженерство, обучение на учители, различни здравни професии и др. Класическите 
университети  предлагат обучение в по-класически академични области, като естествени 
науки, история, езици, социални науки, инженерство  и др., без да се има предвид определена 
професия. Някои изключения са медицината, стоматологията и психологията.  

Политехниката е подобна на (бившия) Политехнически университет във 
Великобритания и на Университет за приложни науки Fachhochschule (University of Applied 
Sciences) в Германия. 

Източници: 
- The Portuguese Agency for Quality Assurance in Higher Education – A3ES 

(http://www.a3es.pt/) 
- DL 62/2007  RJIES http://www.a3es.pt/sites/default/files/L_62-2007_RJIES.pdf 

 
 
 


