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Част I. Политика по качеството на УАСГ 
Чл. 1.  Вътрешната система за осигуряване на качеството (ВСОК) има за цел да създаде 

условия, стандарти, механизми и критерии за гарантиране на качествено обучение и научно-изс-
ледователска дейност в УАСГ.  

Чл. 2.  Системата е насочена към стимулиране на всички звена в структурата на универ-
ситета за непрекъснато повишаване на качеството на обучение и научна дейност, както и за уве-
личаване удовлетвореността на обучаемите и възможностите за тяхната професионална реализа-
ция.  

ID: АС.10.1.2 Абревиатура: ВСОК Актуална версия: v 1.2 
Приета от Академичен съвет на УАСГ с протокол № 27 от 8.11.2017 г. 

Коригирана според изискванията на чл. 31 от ПСОПНД (v 1.1) 
Коригирана съгласно решение на АС с протокол № 5 от 14.10.2020 (v 1.2) 
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Чл. 3.  Системата се основава на ясни, прозрачни и достъпни методи, средства и доку-
менти за оценяване, взаимен контрол и взаимопомощ, популяризиране и насърчаване на добрия 
опит. 

Чл. 4.  Политиката по качеството на УАСГ се основава на следните основни принципи: 

а) поддържане на учебния и научно-изследователския процес в УАСГ на високо 
професионално ниво, което да съответства на най-добрите образци от световната практика;  

б) ориентиране на обучението към потребностите на пазара на труда; 

в) интегриране на обучението в европейското научни пространство и достигане до 
световните стандарти за научна дейност; 

г) удовлетвореност на всички участници в процеса на обучение; 

д) приемственост на традициите в обучението.  

Чл. 5.  Ръководството на УАСГ има следните приоритети в своята работа: 

(1) Повишаване на конкурентоспособността на УАСГ в условията на динамиката на 
пазара на труда, демографските тенденции в страната и засилващата се конкуренция между вис-
шите училища. 

(2) Предлагане на висококачествени образователни услуги и резултати от научно-из-
следователската дейност, ориентирани към нуждите и потребностите на пазара и обществото. 

(3) Обучение в актуални специалности с учебни планове и програми, отговарящи на 
най-високите академични стандарти и адаптирани към потребностите на студентите и пазара на 
труда. 

(4) Превеждане на качествени научни изследвания и разработки, с голяма практическа 
стойност. Включване в изследванията на студенти и докторанти. 

(5) Стимулиране публикуването на резултатите от изследванията във водещи издания. 

(6) Обновяване на материално-техническата база на УАСГ с оглед постигане на по-
голяма ефективност на обучението и по-висока удовлетвореност на преподаватели и студенти. 

(7) Академична мобилност на студенти и преподаватели за запознаване с най-добрите 
професионални практики и усвояване на знания и умения във водещи университети. Развитие на 
системата за натрупване и трансфер на кредити. 

(8) Интензивно международно сътрудничество и развитие на връзките с университети 
от европейското образователно пространство. 

(9) Толерантност във взаимоотношенията  между всички участници в образователния 
процес и недопускане на дискриминация под каквато и да било форма. 

(10) Привличане и създаване на условия за задържане на най-добрите учени и препо-
даватели в УАСГ. Финансово и морално стимулиране на преподавателите, в съответствие с ка-
чеството и резултатите на тяхната работа. 

(11) Развиване на системата за обучение през целия живот чрез предлагане на подхо-
дящи следдипломни квалификации, курсове и обучения на завършилите кадри.  

(12) Ефективна и прозрачна система за управление и финансов мениджмънт на УАСГ.  

Част II. Административна структура на системата за качеството в УАСГ 
Чл. 6.  Органи по качеството в УАСГ са:  

а) Университетска комисия по качеството (УКК);  

б) Център „Качество и акредитация“ (ЦКА); 

в) Факултетни комисии по качеството (ФКК); 

г) Катедрени отговорници по качеството (КОК).  

Чл. 7.  Университетска комисия по качеството.  
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(1) УКК е постоянно действащ орган в помощ на ректорското ръководство и Акаде-
мичния съвет по въпросите за качеството в УАСГ. Основната му функция е да ръководи и конт-
ролира всички звена в УАСГ по отношение на качеството образователната, научно-изследова-
телската и проектантската дейност.  

(2) Председател на УКК е заместник- ректора на УАСГ по учебна дейност, качество и 
акредитация. Членове по право на комисията са деканите да всички факултети в УАСГ. По пред-
ложение на Студентския съвет в УКК може да се включи един представител на студентите и 
докторантите в УАСГ. С решение на Академичния съвет на УАСГ, в състава на комисията може 
да се включат представители на работодателите, на служителите в УАСГ и други заинтересовани 
лица.  

(3) УКК провежда заседания не по-рядко от два пъти годишно; 

(4) Университетска комисия по качеството:  

а) формира стратегията и политиката на УАСГ за постигане на високо качество на 
образователната, научно-изследователската и проектантската дейност на всички звена в структу-
рата на Университета; 

б) дефинира приоритетните области в работата за повишаване качеството на работа 
в УАСГ; 

в) разработва критерии и показатели; методи и процедури за оценяване на качест-
вото на всички университетски дейности;  

г) внедрява вътрешната система за осигуряване на качество в УАСГ;  

д) приема вътрешните одити на факултетните комисии по качеството;  

е) извършва периодични одити на качеството на ниво университет;  

ж) извършва анализ на качеството на всички дейности в УАСГ; 

з) предлага на Академичния съвет мерки за повишаване на качеството; 

и) организира обучения на кадрите за внедряване на системата за качество в УАСГ.  

(5) Дейността на УКК се контролира от Академичния съвет на УАСГ, който приема 
отчет на комисията най-малко веднъж годишно.  

Чл. 8.  Център „Качество и акредитация“ (ЦКА) има следните задължения: 

а) организира дейността си съгласно приет от Академичния съвет на УАСГ Пра-
вилник за устройството и дейността на център „Качество и акредитация“.  

б) осъществява оперативен контрол и методическа помощ при реализиране на дей-
ностите за подобряване качеството на учебния процес;  

в) организира срещи за популяризиране на дейностите по качеството на обучени-
ето;  

г) организира обучение на преподаватели с оглед повишаване на тяхната квалифи-
кация по отношение качеството на обучението;  

д) преди началото на всяка учебна година разработва и предлага за обсъждане и 
приемане в Академичния съвет на УАСГ Годишен план за дейностите по самооценяване и вът-
решен одит; 

е) предлага промени в нормативните документи на УАСГ, свързани с поддържане 
и повишаване на качеството на учебния и научно-изследователския процес. 

Чл. 9.  Факултетни комисии по качеството (ФКК) 

(1) ФКК се постоянно действащи органи в помощ на деканските ръководства и факул-
тетните съвети по въпросите на качеството във факултетите. Основната им функция е да ръко-
води и контролира звената във факултетите по отношение на качеството образователната, на-
учно-изследователската и проектантската дейност;  

(2) Председатели на ФКК са заместник-деканите на факултетите по учебна дейност. 
Членове по право на комисията са ръководителите на всички катедри във факултета. По предло-
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жение на Студентския съвет в ФКК може да се включи един представител на студентите и док-
торантите във факултета. С решение на факултетния съвет, в състава на комисията може да се 
включат представители на работодателите, на служителите във факултета и други заинтересо-
вани лица.  

(3) Председателят на ФКК свиква заседания на комисията не по-рядко от два пъти 
годишно; 

(4) Факултетната комисия по качеството:  

а)  подпомага декана, факултетния съвет и администрацията за въвеждане на фа-
култетно равнище утвърдените от академичния съвет и ректорското ръководство стандарти, ме-
тодики и системи за оценяване и контрол на качеството;  

б) прилага критериите и показателите, методите и процедурите за оценяване на ка-
чеството, разработени от УКК; 

в) разглежда и приема семестриалните доклади на катедрените отговорници по ка-
чеството; 

г) анализира периодично провежданите анкети сред студенти, преподаватели и 
представители на работодателите и предлага мерки за повишаване на качеството на обучение и 
за повишаване удовлетворението на анкетираните. 

д) извършва периодични одити на качеството на ниво факултет и след края на всеки 
семестър изготвя и представя доклад пред УКК; 

е) извършва периодичен анализ на израстването на академичния състав на факул-
тета и предлага мерки за повишаване на капацитета му; 

ж)  извършва анализ на качеството на всички дейности във факултета и предлага на 
факултетния съвет мерки за неговото повишаване; 

з) най-малко веднъж годишно представя доклад за състоянието на качеството на 
обучението пред факултетния съвет.  

(5) Дейността на ФКК се контролира от факултетните съвети, които разглеждат и при-
емат отчет за дейността на комисията най-малко веднъж годишно. 

Чл. 10.  Катедрени отговорници по качеството.  

(1) Съветът на всяка катедра избира един член от състава на катедрата за отговорник 
по качеството. Мандатът му съвпада с този на  ръководителя на катедрата.  

(2) Отговорникът по качеството: 

а) осигурява взаимодействието на катедрата с факултетната комисия по качеството 
за ефективно функциониране на системата по качеството; 

б) запознава преподавателите в катедрата със системата за качество и подпомага 
тяхната работа с оглед повишаване качеството на работата им; 

в) извършва периодични вътрешни одити на качеството на обучение в катедрата и 
след края на всеки семестър предава на заместник-декана по учебната дейност доклад за дей-
ността на катедрата; 

г) следи за периодична актуализация на учебните програми, преподавани в катед-
рата; за спазване на разписа на учебните занятия и календарните планове по всяка дисциплина, 
преподавана в катедрата;  

д) при установени отклонения от изискванията за качество на обучението своевре-
менно сезира ръководителя на катедрата и заместник-декана по учебната дейност. 

(3) Контрол върху дейността на отговорника по качеството осъществява заместник-
деканът по учебната дейност на факултета, а център „Качество и акредитация“ оказва методи-
ческа помощ при изпълнение на задълженията му. 

(4) Отговорникът по качеството може да отчита по 10 точки годишно при атестиране 
и 5 точки годишно при кандидатстване за академична длъжност.  
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Част III. Отговорности по качеството 
Чл. 11.  Всеки преподавател в УАСГ е лично отговорен за качеството на обучението по 

дисциплините, по които преподава.  

(1) Преподавателят е длъжен да преподава учебния материал на високо научно ниво, 
в съответствие с учебната програма по дисциплината и академичните стандарти за качество. 

(2) Преподавателят е длъжен да спазва разписа на лекциите и упражненията и кален-
дарния план по специалността. 

(3) Преподавателят е отговорен за реда в залата по време на занятие и за дисциплината 
при провеждане на упражнения и учебни практики извън сградите на УАСГ. 

(4) Преподавателят е длъжен да отчита броя на присъстващите студенти по време на 
занятията. При нередовно посещение на лекции и упражнения от студент по водена от него 
учебна дисциплина, преподавателят е длъжен да информира за това декана на факултета. 

(5) Не по-рядко от веднъж на пет години трябва да представи за разглеждане в съвета 
на катедрата актуализация на учебните програми на дисциплините, по които той е водещ препо-
давател. 

Чл. 12.  При установено ниско качество на обучението, преподавателят може да бъде сан-
кциониран съгласно Правилник за устройство и дейност на УАСГ.    

Чл. 13.  Катедрените съвети:  

(1) Отговарят за качеството на предлаганите от тях учебни планове и програми по съ-
ответните специалности като; разглеждат, обсъждат и приемат учебните програми на всички 
учебни дисциплини; актуализират редовно учебните програми. 

(2) Обсъждат и приемат задания за дипломни работи по актуални и значими теми. 

(3) Определят водещите преподаватели по всяка дисциплина, преподавана в катед-
рата. 

(4) Следят за развитието на докторантите, като предлагат квалифицирани преподава-
тели за техни ръководители; разглеждат индивидуалните им планове; приемат годишните им от-
чети и провеждат вътрешни защити на дисертациите им. 

(5) Следят за навременното израстване на академичния състав, като:  

а) организират обучението на преподавателите; 

б) предлагат обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности; 

в) съвета на катедрата провежда посещения на лекции и упражнения, водени от 
преподаватели в катедрата и анализира методите им на преподаване; дава напътствия на препо-
давателите за повишаване качеството на обучението; 

г) провежда семинари за обсъждане методите на обучение и за разпространение на 
добрите практики; 

(6) Възлагат четене на лекции на хабилитирани преподаватели и главни асистенти с 
необходимите научни, морални и педагогически качества, които да осигурят високо качество на 
преподаването. 

(7) В началото на всеки семестър приемат календарните планове и специфичните 
изисквания за заверка по всяка дисциплина, преподавана в катедрата. 

Чл. 14.  Факултетните съвети: 

а) отговарят за качеството на обучението в професионалните направления, в които 
са акредитирани. Грижат се за спазване на държавните изисквания и стандарти при обучение по 
регулирани професии; 

б) приемат нови учебни програми и актуализации на съществуващи, които да отго-
варят на академичните стандарти и да съответстват на най-добрите примери от световната прак-
тика; 

в) избират нехабилитирани преподаватели, които да водят лекции и хонорувани 
преподаватели с високи професионални и лични качества; 
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г) организират мероприятия за повишаване квалификацията, знанията и уменията 
на преподавателите; 

д) най-малко веднъж годишно провеждат заседание за анализ на качеството на обу-
чение във факултета и предлагат мерки за неговото повишаване.  

Чл. 15.  Академичният съвет: 

а) взема решения за развитие на качеството на обучението и за реализиране на за-
вършилите кадри. 

б) приема необходимите документи за прилагане на Вътрешната система за осигу-
ряване на качеството в УАСГ. 

в) избира в състава на Университетската комисия по качеството лица, които не са 
членове на комисията по право. 

г) разглежда и приема доклада на председателя на УКК и определя мерки за по-
ефективна и адекватна работа на комисията. 

д) най-малко веднъж годишно провежда заседание за анализ на качеството на обу-
чение в УАСГ и приема мерки за неговото повишаване. 

Част IV. Процедури за отчитане и повишаване на качество на обучение 
Чл. 16.  Основните инструменти за вътрешно отчитане нивото на качеството на обучение 

са следните: 

(1) Атестация на академичния състав. 

(2) Анкети със студенти. 

(3) Анкети с преподаватели. 

(4) Вътрешни одити на ниво: 

а) катедра;  

б) факултет; 

в) университет. 

Чл. 17.  Атестация на академичния състав. 

(1) Хабилитираните преподаватели се атестират веднъж на пет години, а нехабилити-
раните – веднъж на три години.  

(2) Атестацията се извършва по реда на приет от Академичния съвет на УАСГ Пра-
вилник за атестация на академичния състав. 

(3) Преподавателите, получили най-високи оценки при атестацията, могат да бъдат 
награждавани от Ректора на УАСГ с материални на награди; да получават финансово стимули-
ране. 

(4) Преподавателите, получили най-ниски оценки при атестацията, са длъжни еже-
годно да представят на преките си ръководители план за работата си през всяка учебна година до 
следващата им атестация, в който да са заложени мерки за повишаване на оценката им. Списъкът 
на тези преподаватели се утвърждава от декана на факултета по предложение на ФКК. 

Чл. 18.  Анкети със студенти.  

(1) Анкети със студентите се провеждат след края на всеки семестър чрез утвърдена 
от Академичния съвет на УАСГ анкетна карта; 

(2) Чрез анкетите се оценява от студентите   отношението към тях на всеки препода-
вател; начина излагане на учебния материал и на заверка, както и качеството на предоставените 
учебни материали.  

(3) Анкетните карти се обработват от представители на Студентския съвет на УАСГ, 
с оглед запазване анонимността на анкетираните; 

(4) Обобщените данни от анкетите по факултети се предават на заместник-деканите 
по учебната дейност. 
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(5) По своя преценка, преподавателите могат да провеждат допълнителни анкети със 
студентите за установяване удовлетворението им от обучението по конкретна дисциплина. 

Чл. 19.  Анкети с преподаватели. Факултетната комисия по качеството може да органи-
зира веднъж годишно анкети с преподавателите от факултета, с която да отчете удовлетворе-
ността им от дейността на деканското ръководство, условията на преподаване и научна работа, 
както и да получи препоръки за повишаване качеството на обучението. 

Чл. 20.  Вътрешни одити на ниво катедра се извършват от отговорниците по качеството 
в катедрата най-малко веднъж годишно и се приемат от Факултетната комисия по качеството 
(ФКК). При констатирани недостатъци при обучението, ФКК прави предложения за коригиращи 
действия, които се разглеждат и прилагат от съвета на катедрата. 

Чл. 21.  Вътрешни одити на ниво факултет се извършват от Факултетната комисия по 
качеството най-малко веднъж годишно и се разглеждат приемат от факултетния съвет. Те включ-
ват анализ на одитите на всички катедри във факултета. На основа на вътрешния одит, факултет-
ния съвет изготвя програма за коригиращи действия, с оглед подобряване качеството на обучение 
във факултета. 

Чл. 22.  Университетската комисия по качеството най-малко веднъж годишно прави вът-
решен одит на качеството на работа в УАСГ и предоставя доклад за качеството на Академичния 
съвет. В резултат на доклада, Академичния съвет приема промяна в нормативната база на УАСГ 
и програма за коригиращи действия за подобряване на качеството. 

Чл. 23.  Обект на вътрешните одити на качеството са: 

а) учебните планове и програми; 

б) редовното провеждане на учебните занятия съгласно разписа за лекции и упраж-
нения и календарните планове по всяка дисциплина; 

в) организацията на учебния процес и посещението на лекции и упражнения; 

г) форми, методи и средства за преподаване и обучение; 

д) вида и качеството на предоставените учебни материали; 

е) взаимоотношенията между преподаватели и студенти; 

ж) условията за преподавателска дейност – състоянието на учебните зали, компю-
търните зали и лабораториите; на техниката за преподаване и за обучение; 

з) качеството на практическото обучение; 

и) качеството на представените за зашита дипломни работи; 

к) условията за научна дейност на преподаватели, докторанти и студенти. 

Чл. 24.  Външни индикатори за качеството на обучението са:  

а) периодичните атестации от Националната агенция по оценяване и акредитация; 

б) класирането на УАСГ в Рейтинговата система на висшите училища в България 

в) анкети с работодатели и служители в държавната и общинска администрация за 
новото на знанията, уменията и компетенциите на завършилите УАСГ. 

г) анкети с работодатели и служители във фирми и учреждения, където се провеж-
дат учебни и преддипломни практики. 

д) анкети със завършили студенти, работещи по специалността; 

е) проучвания на пазара на труда за необходимостта от специалисти, подготвяни в 
УАСГ и за изискванията към тях. 

Чл. 25.  Отчитане на нивото на качество се извършва чрез анализ на количествените пара-
метри за: 

а) успеха на студентите по време на изпитните сесии;  

б) присъствието им на лекции и упражнения; 

в) броя на отпадналите от обучението студенти; 

г) броя на прекъсналите обучението студенти; 
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д) резултатите от атестацията на академичния състав. 

Чл. 26.  Критерии за постигнато високо качество на обучението в УАСГ са: 

а) удовлетвореността на студентите, работодателите и преподавателите, изразени 
в периодично провежданите анкети; 

б) високите оценки от институционалната акредитация на НАОА; 

в) първо място в специалността в Рейтинговата система на висшите училища; 

г) получени награди от студенти и преподаватели.  

Част V. Преподавателски състав 
Чл. 27.  УАСГ възлага  обучението на студенти и докторанти на компетентен преподава-

телския състав, с високи професионални и лични качества. За да гарантира това, университетът: 

а) извършва подбор на преподавателите чрез ясни, прозрачни и справедливи про-
цедури; 

б) насърчава израстването на академичния състав; 

в) периодично атестира академичния състав; 

г) провежда периодични обучения за повишаване на квалификацията; 

д) контролира дейността на преподавателите и качеството на предлаганото от тях 
преподаване; 

е) насърчава научната дейност на преподавателите; 

ж) създава подходяща работна среда за преподаване и научна дейност на препода-
вателите. 

Чл. 28.  Подборът на преподавателите се извършва чрез публично обявени конкурси по 
ясни, прозрачни и предварително оповестени правила и изисквания. В научните журита се прив-
личат уважавани и висококвалифицирани учени в съответните специалности. 

Чл. 29.  УАСГ насърчава израстването на академичния състав чрез: 

(1) Приемане на прозрачни и публично оповестени процедури за заемане на акаде-
мични длъжности; 

(2) Въвеждане на ясни, справедливи и публично оповестени критерии за заемане на 
академични длъжности, отчитащи работата на кандидатите в следните направления: 

а) преподавателска дейност; 

б) научноизследователска дейност;  

в) обществена дейност; 

г) творческо-проектантска дейност. 

(3) Недопускане на дискриминация или толериране на членове на академичния със-
тав, съгласно изискванията на Етичния кодекс на УАСГ; предоставяне на рани възможности на 
всички кандидати за академични длъжности; 

(4) Изработване и приемане на График за израстване на академичния състав във 
всяка катедра; 

(5) Стимулиране на преподавателите, показващи високи резултати в академичната и 
научноизследователската дейност. 

Чл. 30.  Графикът за израстване на академичния състав се изработва от ръководителя 
на катедрата и се приема на редовно заседания на съвета на катедрата. Чрез него се анализира 
необходимостта от кадри за период от 3 години напред; планира се обявяването на конкурси за 
заемане на академични длъжности; подготвя се план-график на академичното израстване на 
всеки преподавател в катедрата. Графикът се актуализира най-малко веднъж на три години. 

Чл. 31.  УАСГ провежда периодично атестиране на преподавателите, според изисквани-
ята на приет от Академичния съвет Правилник за атестиране на академични състав.  
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Чл. 32.  При атестирането на преподавателите се вземат предвид следните критерии: 

а) преподавателска дейност – водене на лекции, упражнения практики, ръководс-
тво на дипломанти и докторанти; 

б) разработени и публикувани учебни материали – учебници, записки от лекции, 
ръководства за упражнения, презентации на лекции; разработване на тестове, учебни програми и 
други; 

в) научна, професионална или художествено-творческа дейност; 

г) получени награди и отличия; творчески и професионални изяви; 

д) резултати от анкетирането на студентите. 

Чл. 33.  Атестирането се провежда от факултетни комисии за атестиране на академичния 
състав (КААС), избирани от факултетния съвет. Дейността на комисиите се контролира от Уни-
верситетската комисия по качеството (УКК).  

Чл. 34.  Начинът за заемане на академични длъжности и за придобиване на научни сте-
пени се урежда от приет от Академичния съвет Правилник за прилагане на закона за развитие на 
академичния състав в УАСГ. 

Чл. 35.  Периодичните обучения на академичния състав имат за цел да повишат и насър-
чат професионалната, научната и педагогическата компетентност на преподавателите, да ги за-
познаят с изискванията на нормативната база в УАСГ, с оглед издигане качеството на тяхната 
работа.  

Чл. 36.  Обучения за повишаване на квалификацията и компетентността на преподавате-
лите и за запознаването им с новости в областта на науката и техниката провежда отдел „Учебни 
дейности“. Ръководителят на звеното представя пред ръководството на УАСГ годишен доклад за 
работата на отдела, в който отчита проведените обучения на преподаватели.   

Чл. 37.  Обучения за запознаване с новостите в нормативната уредба на УАСГ провежда 
център „Качество и акредитация“, съобразно правилника за дейността му. Ръководителят на зве-
ното представя пред ръководството на УАСГ годишен доклад за работата на центъра, в който 
отчита проведените обучения на преподаватели. 

Чл. 38.  Контрол върху качеството на преподаване се осъществява чрез: 

а) периодични посещения на занятията, водени от преподавателите, от членовете 
на катедрата и анализ на качеството на тяхното преподаване; 

б) вътрешните одити на качеството, провеждани от катедрените отговорници по 
качеството; 

в) семестриални анкети, провеждани със студентите; 

г) периодични анкети с работодатели; 

Чл. 39.  Факултетните комисии по качеството провеждат веднъж годишно анализ на ка-
чеството на преподаване и го представят за разглеждане и вземане на адекватни решения във 
факултетните съвети.  

Чл. 40.  УАСГ насърчава научноизследователската дейност на преподавателите чрез: 

а) системата за атестация на академичния състав; 

б) реда и изискванията за заемане на академични длъжности; 

в) стимули за преподавателите, показващи високи резултати в научната и препода-
вателската си дейност; 

г) правилата за условията и реда за финансиране на научноизследователски теми;  

д) други мерки, по решение на Академичния съвет на УАСГ. 

Чл. 41.  Участието на преподавателите в научноизследователска дейност се урежда и га-
рантира чрез приети от академичния съвет Правила за условията и реда за финансиране на науч-
ноизследователски теми и подпомагане на научните изследвания в УАСГ със собствени средс-
тва и предоставени от бюджета средства.  
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Чл. 42.  УАСГ създава подходяща среда за преподаване и научни изследвания чрез анализ 
на необходимите условия за работа, и нуждата от техника, софтуер и чрез приоритетно инвести-
ране в дейности, способстващи за повишаване качеството на преподаване и научна дейност.  

Част VI. Обучение, преподаване и оценяване  
Чл. 43.  Обучението в УАСГ се  разработва и прилага по начин, който: 

а) стимулира мотивацията, активната роля и ангажираността на студента; 

б) уважава и се грижи за специфичните образователни нужди на студентите; 

в) гъвкаво се използват различни педагогически методи; 

г) предвижда редовно оценяване и регулиране на методите за преподаване; 

д) насърчава усещането за автономия у обучаемите; 

е) гарантира адекватна подкрепа от преподавателите; 

ж) изключва възможности за дискриминация, насилие и тормоз; 

з) насърчава взаимното уважение между студенти и преподаватели; 

и) прилага адекватни процедури за разглеждане на жалби;  

Чл. 44.  При преподаване се използват съвременни методи и технически средства, които 
обезпечават високо научно и педагогическо ниво при излагане на учебния материал.  

Чл. 45.  Оценяването на студентите се прилага по начин, който гарантира обективност, 
безпристрастност, недопускане на дискриминация, стимулиране на самостоятелното мислене и 
практическите умения. 

Чл. 46.  Факултетните съвети приемат Минимални стандартни изисквания и критерии за 
оценяване знанията, уменията и компетенциите на студентите, чрез които се цели: повиша-
ване ефективността и обективността на оценяването; унифициране принципите и механизмите за 
оценяване; повишаване мотивацията на студентите за системна и непрекъсната подготовка; съз-
даване на условия за прилагане на Европейската система за трансфер на кредити. 

Част VII. Създаване на мотивация за повишаване на качеството 
Чл. 47.  Мотивация за повишаване на качеството на работа у преподавателите се създава 

чрез: 

а) обективно оценяване на постигнатото от преподавателите качество на обучение 
и научна работа чрез атестиране на академичния състав и семестриални анкети със студентите; 

б) стимулиране на добрите практики в обучението и научната работа, по начин оп-
ределен от Академичния съвет на УАСГ; 

в) прозрачност на процедурите по оценяване; 

г) публичност на резултатите от оценяването на преподавателите; 

д) създаване на подходящи условия за академично израстване на преподавателите 
по обективни и изпълними критерии; 

е) създаване на условия за научно-изследователска работа, включително нейното 
адекватно финансиране; 

ж) влияние на оценките на преподавателите върху възнаграждението на труда им. 

Чл. 48.  Мотивация на академичните ръководства за повишаване на качеството се създава 
чрез: 

а) постигане на удовлетвореност на преподавателите и студентите от работата на 
академичните ръководства, изразено при приемане на годишните им отчети; 

б) постигането на конкретни и достижими цели Повишаване на резултатите от ин-
ституционалната и програмните акредитации на НАОА; 
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в) постигане на най-високи резултати в професионалното направление в рейтинго-
вата система на МОН; 

г) популяризиране на добрите практики на академичните ръководства; 

д) създаване и публикуване на рейтинг на катедри, факултети и други звена в 
УАСГ по отношение на качеството на обучение и научно-изследователска работа, базирано на 
атестацията на преподавателите, анкетите със студенти и работодатели; 

е) влияние на оценките на ръководените от тях звена върху материалното им въз-
награждение. 

Чл. 49.  Мотивация на студентите за постигане на по-високо качество на обучението се 
създава чрез:  

а) създаване на система за поддържане на дисциплина по време на учебните заня-
тия, за точно изпълнения на разписа на лекциите и упражненията и на календарния план по всяка 
дисциплина. 

б) обявяване и спазване на ясни и конкретни правила за заверка на упражнения и 
проекти. 

в) обективно и измеримо оценяване чрез прилагане на стандартни изисквания и 
критерии за оценяване знанията, уменията и компетентностите на студентите. 

г) въвеждане на система за академично наставничество (тюторна система) в УАСГ 
с оглед насърчаване взаимоотношенията между студенти и преподаватели и повишаване на удов-
летвореността от работата им. 

д) въздаване на рейтинг на студентите от всяка специалност, на основата на пос-
тигнатите от тях резултати в обучението неговото публикуване и разпространение, включително 
сред работодателите по специалността. 

е) редовни срещи на академичните ръководства със студенти и незабавно реаги-
ране на техните искания. 

ж) анкетиране на студентите след края на всеки семестър за проучване на удовлет-
ворението им от качеството на обучение. 

Част VIII. Академични стандарти за учебна документация 
Чл. 50.  Учебната документация при обучение на студенти в УАСГ е следната: 

а) квалификационна характеристика на всяка специалност;  

б) учебен план на специалността; 

в) учебни програми по всяка дисциплина; 

г) график на учебния процес 

д) разпис на лекции и упражнения; 

е) информационни пакети за натрупване и трансфер на кредити; 

ж) календарен план за провеждане на занятията по всяка дисциплина; 

з) изисквания за заверка на лекции и упражнения по всяка дисциплина; 

и) изисквания за оценяване по всяка дисциплина. 

Чл. 51.  Квалификационна характеристика на специалност се формира се в съответс-
твие с търсените от пазара на труда знания, умения и компетентности и тенденциите в развитието 
на специалността в средносрочен и дългосрочен период.  

(1) Квалификационната характеристика съдържа: 

а) образователни цели на специалността; 

б) знания и умения, необходими за успешна професионална реализация; 

в) съдържание на обучението: общотеоретична и специална подготовка; 

г) предвидени учебни практики и стажове по време на обучението; 
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д) характеристиките на специалности от регулирани професии съдържат и специ-
фичните държавни изисквания, поставени към тях; 

е) форма и продължителност на обучението, форма на завършване; 

ж) професионални компетенции, които трябва да притежават завършилите специ-
алността; 

з) области на професионална реализация на завършилите и възможности за след-
дипломно обучение. 

(2) Квалификационната характеристика се изработва от висококвалифицирани препо-
даватели по специалността, при включване на представители на работодатели и студенти. 

(3) Квалификационната характеристика се разглежда и приема на факултетен съвет и 
се обновява най-малко веднъж на пет години. 

Чл. 52.  Учебен план на специалността се изработва в съответствие с изискванията, пос-
тавени в квалификационната характеристика. Предвидените в него задължителни, избираеми и 
факултативни дисциплини трябва да постигат целите, за дадени в квалификационната характе-
ристика и да осигуряват заложените в нея знания, умения и компетенции на студентите. 

(1) Преди изготвяне на учебния план е необходимо: 

а) да се проучат учебните планове на водещи университети по сходни специал-
ности. 

б) да се анализират актуалните нормативни документи за осигуряване на качест-
вото на обучение в европейското образователно пространство; 

в) да се направят проучвания на пазара на труда за търсените нива на знания и уме-
ния в отделните направления на специалността; 

г) да се определи количеството кадри, необходими на пазара на труда. 

(2) Учебният план на специалността съдържа: 

а) наименованието на всяка дисциплина, хорариума и семестъра в който се изу-
чава;  

б) формата на контрол и получаваните кредити по всяка дисциплина; 

в) формата на завършване – дипломна работа или държавен изпит; 

г) наименование, продължителност и семестър, в който се провеждат учебни и 
пред дипломни практики. 

(3) Учебният план на специалности по регулирани професии трябва стриктно да из-
пълнява общите и специфични държавните изисквания, указани в нормативните документи.   

(4) Учебният план трябва да е съобразен с Европейската система за натрупване и тран-
сфер на кредити и да позволява мобилност на обучаваните в УАСГ студенти у нас и в Европейс-
кия съюз. 

(5) Учебните планове се разработват от назначена със заповед на декана на факултета 
комисия, в която участват водещи преподаватели по основните дисциплини, както и представи-
тели на работодатели и студенти. 

(6) Учебните планове се разработват и приемат според на приети от факултетния съ-
вет Процедури и правила за изработване, оценяване и одобряване на учебни планове и програми. 

(7) Учебните планове се разглеждат на факултетен съвет и се приемат от Академичния 
съвет на УАСГ. Утвърждават се от декана на факултета и ректора на УАСГ. 

Чл. 53.  За всяка учебна дисциплина и практика от учебния план на специалността се из-
работва учебна програма. Тя представлява неразделна част от учебната документация по специ-
алността. 

(1) Структурата на учебната програма е следната: 

а) анотация на дисциплината: цел на обучението по дисциплината, мястото на дис-
циплината в цялостното обучение по специалността, задачите на обучението, получаваните зна-
ния и умения след завършване на обучението по дисциплината; 
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б) предварителни изисквания: какви предходни учебни дисциплини трябва да са 
завършили студентите; какви знания трябва да притежават, като предпоставка за успешно обу-
чение по дисциплината; 

в) необходимите технически средства и софтуер, които ще се използват при обуче-
нието; 

г) учебно съдържание: темата на всяка лекция, упражнение или проект, заедно с 
предвидения брой часове; 

д) преподаване и учене: кратки сведения за начина на представяне на упражнени-
ята, технологията за изработването им; 

е) ако оценката не се формира само от представянето на студента на изпита, се 
указва система за оценяване на студентите: схема за образуване на окончателната оценка по дис-
циплината с коефициенти на значимост на всеки компонент;  

ж) информационни ресурси по дисциплината –учебници и учебни пособия; 

з) конспект по дисциплината, който трябва да обхваща всички теми, а въпросите в 
него да са със съпоставима тежест; 

и) рецензия от хабилитиран преподавател, определен от ръководителя на катед-
рата. 

(2) Към учебното съдържание, заложено в учебните програми, се предявяват следните 
изисквания:  

а)  да съответства на най-новите научни и технологични постижения по специал-
ността. 

б) да запазва установените традиции на обучението в УАСГ; 

в) да са съпоставими с аналогични курсове в сродни университети с оглед възмож-
ност за осъществяване на студентска мобилност; 

г) обемът и съдържанието на отделните теми да са съизмерими и да съответстват 
на предвидения хорариум;  

д) преподаваният материал да бъде съгласуван с нуждите на практиката, както и с 
възможностите и изискванията на студентите. 

е) да са съгласувани с другите учебни дисциплини по специалността по отношение 
на понятия, знания и обозначение и с оглед недопускане на дублиране на учебен материал; 

(3) Учебните програми се разработват и приемат според на приети от факултетния 
съвет Процедури и правила за изработване, оценяване и одобряване на учебни планове и прог-
рами. 

(4) Всички учебни програми се разработват на български и английски език. Програ-
мите на английски може да не съдържат рецензия. 

(5) Оформянето на учебните програми се извършва по образец, одобрен от Академич-
ния съвет на УАСГ. 

Чл. 54.  Графикът на учебния процес се приема преди началото на всяка учебна година 
от Академичния съвет на УАСГ и се публикува на интернет страницата на УАСГ. Графикът се 
съставя по специалности и факултети и обхваща всички срокове, свързани с организацията на 
учебния процес. Промени в графика се допускат само по предложение на Ректорския съвет и се 
одобряват от Академичния съвет. 

Чл. 55.  Разписът на лекции и упражнения се изработва поотделно за всяка специалност 
и съдържа: 

а) наименованията на учебните дисциплини, съгласно учебния план; 

б) залите, в които е предвидено да се провеждат занятия; 

в) вида на занятията (лекции или упражнения); 

г) времето за провеждане: час и ден от седмицата, а за занятията, които се провеж-
дат през седмица, се посочва и седмица в която са предвидени. 
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д) групата, поток или специализация, за които се отнасят;  

Чл. 56.  Разписът на лекциите и упражненията се изработва при спазване на следните пра-
вила: 

а) не се предвиждат повече от осем часа занятия на ден; 

б) провеждането на лекциите се предвижда преди упражненията, като изключения 
се допускат при недостиг на учебни зали; 

в) при повече от шест часа занятия дневно, между тях се предвижда почивка от 
най-малко един час; 

г) при повеждане на занятия извън сградите на УАСГ, се предвижда време за прид-
вижване на студентите; 

д) не се допускат повече от два свободни часа между занятията, провеждани в един 
и същи ден.  

Чл. 57.  Разписът се обявява пред факултетната канцелария и в интернет страницата на 
УАСГ най-малко три работни дни преди започване на всеки семестър, съгласно графика на учеб-
ния процес. 

Чл. 58.  Промени в разписа след неговото обявяване се допускат по предложение на пре-
подавателите, със съгласието на деканата и повечето от засегнатите студенти. Промените се обя-
вяват по начина на оповестяване на разписа, най-малко три дни преди провеждане на първото 
занятие, засегнато от промените. При промяна в натоварването на залите, предлагащият промя-
ната информира отдел „Учебни дейности“ на УАСГ. 

Чл. 59.  Отговорност за качеството на разписа, неговото навременно разработване и опо-
вестяване пред студентите и преподавателите носи заместник-декана на факултета по учебната 
дейност.  

Чл. 60.  Информационните пакети за натрупване и трансфер на кредити се изработват 
от отдел „Учебни дейности“ на УАСГ и оповестяват преди началото на  всяка учебна година. Те 
съдържат: 

а) обща информация за УАСГ, за неговата структура, органи на управление; 

б) информация за основните звена на висшето училище, органи на управление, ка-
тедри, специалности, организация на учебния процес; 

в) условия за прием и практическа информация за условията на обучение и живо 
по време на следването; 

г) длъжностни лица, отговарящи за системата за кредитната система и студентс-
ката мобилност в УАСГ и във факултетите; 

д) информация за всяка отделна специалност в съответствие с чл. 39, ал. 2 от Закона 
за висшето образование, преподавател, език на преподаване, форма на оценяване, брой кредити, 
получавани след завършване на обучението. 

Чл. 61.  Разработването на информационните пакети се извършва съгласно издадена от 
Министерство на образованието и науката Наредба за прилагане на система за натрупване и 
трансфер на кредити във висшите училища (ДВ, бр. 89/12.10.2004 г.). 

Чл. 62.  Календарен план за всяка дисциплина, който съдържа датите на които ще се из-
несе всяка лекция и на които ще се задават упражненията от учебната програма. 

(1) Съдържание на календарния план: 

а) кратко описание на дисциплината: наименование, хорариум, семестър, в който 
се провежда; 

б) разпределение на темите на лекциите и упражненията по дати, съобразно раз-
писа на занятията; 

в) водещи преподаватели за лекции и упражнения за всяка група и подгрупа; 
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(2) Календарният план се изработва от водещия преподавател по дисциплината преди 
началото на всеки семестър. Одобрява се на редовно заседание на съвета на катедрата и се утвър-
ждава от ръководителя на катедрата.  

(3) Календарният план се оповестява на най-късно на първото занятие по дисципли-
ната. 

Чл. 63.  Изисквания за заверка на лекции и упражнения представят специфични за 
всяка дисциплина задължения, правила и процедури, които се прилагат при получаване на за-
верка.  

(1) Изискванията се изработват от водещия преподавател по всяка дисциплина.  

(2) Обсъждат се и се приемат от съвета на катедрата. 

(3) Оповестяват се пред студентите по време на първото занятие по дисциплината и 
се публикуват на интернет страницата на катедрата. 

(4) Изискванията за заверка на лекции и упражнения трябва да отговарят на следните 
условия: 

а) да не противоречат на приетите нормативни документи; 

б) да бъдат еднакви за всички студенти, посещаващи курса; 

в) да не предвиждат дискриминация по какъвто и да било признак; 

г) да задават ясни и изпълними критерии за заверка. 

(5) По време на семестъра, преподавателите нямат право да предявяват допълнителни 
изисквания пред студентите, освен предварително обявените; 

(6) Преподавателят има право да откаже заверка на студенти, които не са изпълнили 
предварително обявените изискванията; 

(7) При еднакви изисквания и правила за заверка по няколко дисциплини, препода-
вани в една катедра, могат да се изработят, обявят пред студентите и публикуват на страницата 
на катедрата единни изисквания за заверка на упражнения и проекти, които да важат за тези дис-
циплини.  

Чл. 64.   Изискванията за оценяване  по всяка дисциплина указват начина на определяне 
на оценката, специфичните знания и умения, които студентите трябва да демонстрират за полу-
чаване на определена оценка. Те се изработват от водещия преподавател преди началото на всеки 
семестър и се публикуват преди първото занятие по дисциплината. 

Чл. 65.  Учебната документация при обучение на докторанти в УАСГ е следната: 

а) докторска програма; 

б) индивидуален план на докторант; 

в) тримесечен доклад за изпълнение на индивидуалния план (само за редовните 
докторанти); 

г) тримесечен доклад на ръководителите на катедри до ректора на УАСГ за рабо-
тата на докторантите в катедрата; 

д) годишен доклад на докторант за извършените дейности по индивидуалния план; 

е) писмено становище на научния ръководител на докторант за работата през го-
дината; 

ж) протоколи от заседания на изпитни комисии при полагане на заложените в ин-
дивидуалния план изпити; 

Чл. 66.  Учебната документация при обучението на докторанти, се изработва, приема и 
съхранява съгласно изискванията на приет от Академичния съвет Стандарт за обучение на док-
торанти. 

Чл. 67.  Факултетните и катедрените съвети имат право да приемат допълнителни специ-
фични изисквания и правила за докторските си програми, които не трябва да противоречат на 
нормативните документи. 
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Чл. 68.  Нормативните документи на УАСГ, които регламентират създаването на учебна 
документация са следните: 

а) Правилник за устройство и дейност на УАСГ; 

б) Правилник за учебната дейност, правата и задълженията на студентите, док-
торантите и специализантите; 

в) Процедури и правила за изработване оценяване и одобряване на учебни планове 
и програми; 

г) Минимални стандартни изисквания за заверка на упражнения и проекти. При-
емат се от факултетните съвети и се актуализират най-малко веднъж на три години; 

д) Минимални стандартни изисквания и критерии за оценяване знанията, умени-
ята и компетенциите на студентите; 

е) Стандарт за обучение на докторанти. 

Чл. 69.  Нормативните документи в УАСГ се изработват, приемат и обявяват съгласно 
приет от Академичния съвет Правилник за създаване, одобряване и публикуване на нормативни 
документи в УАСГ. 

Чл. 70.  За наличието, пълнотата и актуалността на учебната документация на специал-
ностите отговорност носи заместник-деканът по учебната дейност на факултета, който перио-
дично прави анализ и вътрешен одит учебната документация. Контрол върху дейността му се 
осъществява от УКК, а методическа помощ се оказва от центъра „Качество по акредитация“. 

Чл. 71.  За своевременното представяне, одобряване и публикуване на календарните пла-
нове, изискванията за заверка и оценяване отговорност носи ръководителят на катедра.  

Част IX. Учебни ресурси и подпомагане на студентите 
Чл. 72.  За подпомагане на обучението и удовлетворяване нуждите на студентите от ад-

министративно обслужване, учебни и други ресурси, УАСГ поддържа следните звена: 

а) Библиотечно-информационен, научен и образователен център; 

б) Университетски център за информационни технологии; 

в) Факултетни компютърни лаборатории; 

г) Специализирани кабинети и лаборатории; 

д) Складове за съхранение и ремонт на учебна техника; 

е) Факултетни канцеларии;  

ж) Спортна база. 

Чл. 73.  При планиране работата на звената, предоставящи учебни ресурси и подпома-
гащи работата на студентите, се вземат предвид нуждите на специфичните групи студенти: на 
работещите на пълно и непълно работно време; на чуждестранните студенти; на възрастните сту-
денти, както и на студентите с увреждания. 

Чл. 74.  Ръководителите на звената носят отговорност персоналът, осигуряващ подкрепа 
и административно обслужване, да бъде квалифициран и да има възможност да развива своите 
компетенции.  

Чл. 75.  Библиотечно-информационния, научен и образователен център (БИНОЦ) 
подпомага учебната и научно-изследователската работа чрез: 

а)  предоставяне на достъп до учебници, ръководства, научна литература и перио-
дични издания; 

б) предоставяне на достъп до бази данни, каталози, информационни бюлетини и 
други ресурси;  

в) предоставяне на среда за работа и учене на студентите; 

г) ускоряване на достъпа до информация чрез използване на иновативни техноло-
гии;  
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д) организиране и провеждане на обучения за повишаване на информационната 
компетентност; 

е) подпомагане на участието в научно-изследователската дейност на УАСГ. 

Чл. 76.  За реализация на тези свои задължения, БИНОЦ изпълнява следните дейности: 

а) изучава потребностите от научно-техническа информация на преподавателите, 
студентите и докторантите; 

б)  набавя и съхранява библиотечен фонд на книжен и електронен носител, съот-
ветстващ на профила на УАСГ; 

в) дигитализира налични редки издания и учебници и създава виртуална библио-
тека за улесняване на тяхното използване;    

г) насърчава използването на библиотечните ресурси чрез рекламиране на дей-
ността си и други инструменти. 

Чл. 77.  Дейността на Библиотечния център се регламентира с приет от Академичния съ-
вет на УАСГ Правилник за устройството и дейността на Библиотечно-информационен и обра-
зователен център на УАСГ. 

Чл. 78.  Университетският център за информационни технологии  (УЦИТ) оказва по-
мощ и съдействие на студенти, докторанти и преподаватели по всички въпроси, свързани с из-
ползване на компютърната техника, софтуер и мрежи. 

(1) УЦИТ провежда специализирани курсове за усвояване на софтуер за проектиране, 
математическо и компютърно моделиране, статичен и динамичен анализ на обекти и процеси; 
провежда консултации и експертни услуги на преподаватели и студенти. 

(2) УЦИТ поддържа интернет страницата на УАСГ, чрез която студентите получават 
точна и своевременна информация за: учебната документация за специалността и за всяка дис-
циплина; разписи, графици за провеждане на учебни занятия и практики, календарни планове; за 
специфичните изисквания за заверка и оценяване по отделните дисциплини, включени в учеб-
ните планове; за приемните часове на преподавателите и други данни. 

(3) Дейността на УЦИТ се извършва в съответствие с приет от Академичния съвет на 
УАСГ Правилник за устройството и дейността на УЦИТ при УАСГ. 

Чл. 79.  В помощ на студентите УЦИТ поддържа Електронна платформа за обучение, 
която позволява:  

а) достъп до учебни ресурси: лекции, учебници и ръководства; 

б) публикуване на задания за упражнения и проекти; 

в) провеждане на тестове със студентите; 

г) провеждане на анкети за качеството на преподаване и удовлетворението на сту-
дентите; 

д) споделяне на файлове с данни между преподаватели и студенти; 

е) осъществяване на връзка между преподаватели и студенти чрез писмени съоб-
щения – групово и индивидуално; 

ж) Календар на събитията по всяка учебна дисциплина. 

Чл. 80.  Факултетите поддържат за нуждите на обучението компютърни лаборатории, ко-
ито осигуряват на студентите необходимите им хардуер, софтуер и мрежова свързаност, съоб-
разно профила на предметите, включени в учебния план на всяка специалност. 

Чл. 81.  Факултетните компютърни лаборатории осигуряват свободен достъп на студен-
тите за индивидуална работа не по-малко от два часа дневно. 

Чл. 82.  Използването на компютърните лаборатории се регламентира с приети от Акаде-
мичния съвет на УАСГ Правила за използването на компютърните, мрежовите и други харду-
ерни и софтуерни средства и услуги. Факултетните съвети приемат правилници за начина на 
използване компютърните лаборатории във всеки от факултетите на УАСГ. 
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Чл. 83.  За подпомагане дейността на преподаватели и студенти, всеки факултет поддържа 
канцелария, в която работят висококвалифицирани служители.  

Чл. 84.  Факултетните канцеларии: 

а) извършват компетентно, бързо и адекватно административно обслужване на сту-
дентите, в определените от Декан приемни часове; 

б)  поддържат информационна система за студентите и докторантите; 

в) съхраняват учебната документация; 

г) извършват други дейности по преценка на деканските ръководства. 

Чл. 85.  Ресурсите на изброените по-горе звена се използват безплатно от обучаващите се 
в УАСГ студенти, докторанти и специализанти. Заплащане се дължи само за употребените от тях 
консумативи, в съответствие с правилниците на съответните звена. 

Чл. 86.  Факултетните комисии по качеството извършват веднъж годишно вътрешен одит 
на включените в състава на факултета учебни зали, кабинети, лаборатории, канцеларии и други 
звена, за да гарантират, че ресурсите в тях са подходящи за целите на обучението, че техничес-
ките средства са в изправност и са достъпни за обучаемите, а студентите са информирани за на-
личните услуги. 

Чл. 87.  На свое редовно заседание, факултетните съвети разглеждат и приемат докладите 
за вътрешните одити по предходния член и набелязват мерки за по-пълно удовлетворяване нуж-
дите на студентите от учебни ресурси.  

Чл. 88.  Университетската комисия по качеството веднъж годишно прави вътрешен одит 
на централизираните ресурси, за да гарантира, те че са подходящи за целите на обучението, че 
техническите средства са в изправност и са достъпни за обучаемите, а студентите са информи-
рани за наличните услуги. 

Чл. 89.  На свое редовно заседание, Академичният съвет разглежда и приема доклада за 
вътрешния одит по предходния член и набелязва мерки за повишаване ефективността и качест-
вото на работа на звената. 

Чл. 90.  Водещите преподаватели по всяка дисциплина, включена в учебния план на спе-
циалностите, са длъжни да осигурят надеждни и леснодостъпни учебни ресурси за подпомагане 
обучението на студентите. 

Чл. 91.  Създаването и одобряването на учебните ресурси се организира съгласно приет 
от Академичния съвет на УАСГ Правилник за издаване на учебни материали. 

Чл. 92.  Катедрените отговорници по качеството извършват ежегоден одит на учебните 
ресурси, предоставени от преподаватели в катедрата, в т.ч.: отпечатани и представени в електро-
нен вид учебници; лекции; ръководства; презентации на лекции; задания за упражнения; тестове 
и други, достъпни чрез университетската библиотека; електронната платформа за обучение; ин-
тернет и други начини за разпространение. 

Чл. 93.  Факултетните комисии по качеството веднъж годишно изготвят обобщен доклад 
за наличието, качеството и достъпността на учебната литература и го представят за разглеждане 
във факултетния съвет. 

Чл. 94.  УАСГ насърчава преподавателите да издават качествена учебна литература и да  
използват Електронната платформа за обучение чрез морални и материални стимули; чрез сис-
темата за атестация на академичния състав и чрез правилата за заемане на академични длъж-
ности. 

Чл. 95.  Всеки студент в УАСГ има право да избере свой наставник от академичния състав 
на УАСГ, който да му оказва индивидуална помощ и подкрепа през целия период на обучението 
му.  

Чл. 96.  Начините за подпомагане на студентите чрез системата за наставничество (тю-
торна система), взаимоотношенията между преподаватели и обучавани, както и задълженията им 
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в него, се регламентира чрез приет от Академичния съвет Правилник за въвеждане на система 
за академично наставничество в УАСГ. 

Чл. 97.  УАСГ поощрява взаимопомощта между студенти и насърчава инициативата на 
Студентския съвет „Първа седмица”, чрез която студенти от по-високи курсове информират и 
оказват логистична помощ на първокурсниците през първата им учебна седмица.   

Част X. Академична етика  
Чл. 98.  УАСГ, чрез своите административни звена, гарантира спазването на академична 

етика и липса на дискриминация под каквато и да е форма.  

Чл. 99.  Основните академични ценности, около които е обединена университетската об-
щност в УАСГ са компетентност, отговорност, почтеност, коректност, уважение на достойнст-
вото и правата на личността; лоялност към образователната институция.  

Чл. 100.  В своето професионално и лично поведение, преподавателите и служителите в 
УАСГ: 

а) поддържат отношения на добронамереност и сътрудничество с всички членове 
на академичната общност, със студентите, специализантите и докторантите, стремят се да пре-
дотвратяват конфликтни ситуации на работното си място; 

б) уважават мнението и правото на личен живот на колегите си и на обучаемите; 
не допускат действия и квалификации, които водят до дискредитиране и уронване на престижа 
им; 

в) отнасят се с уважение и внимание към нуждите и образователни потребности на 
студентите, специализантите и докторантите;  

г) при заверка и оценяване на студентите са честни и безпристрастни, не допускат 
прояви на субективизъм и пристрастие;  

д) не създават предпоставки за съмнения за сексуален, психически или физически 
тормоз над други преподаватели, студенти, специализанти и докторанти; не отправят заплахи и 
не използват служебното си положение за упражняване на натиск; 

е) избягват сблъсъка между своите служебни и лични интереси; 

ж) отхвърлят като недопустими всички форми на корупция и търговия с влияние;  

з) не приемат материални или финансови облаги или подаръци, които могат да бъ-
дат приети като награда за извършена от тях работа, която влиза в служебните им задължения; 

и) опазват личните данни и всякаква информация за студентите, които са им ста-
нали известни по повод изпълнение на служебните им задължения; 

к) следват поведение, което не дискредитира УАСГ и академичната общност. 

Чл. 101.  Администрацията на УАСГ своевременно, компетентно и с внимание подпомага 
студентите, специализантите и докторантите, по въпроси, които са в сферата на нейната компе-
тентност.  

Чл. 102.  Недопустимо е членове на администрацията на УАСГ:  

а) да отказват административно обслужване в рамките на установеното работно 
време; 

б) да обиждат и нагрубяват студентите, специализантите и докторантите; 

в) да изгубват, унищожават или прикриват документи, които се отнасят до интере-
сите на студентите, специализантите и докторантите; 

Чл. 103.  Всички въпроси, свързани с академичната етика, както и санкциите при нейното 
нарушаване, се решават съгласно разпоредбите на приет от Академичния съвет Етичен кодекс. 

Чл. 104.  За спазването на академичната етика и разпоредбите на Етичния кодекс, в УАСГ 
функционира Комисия по академична етика, чиито основни функции са: 

а) да наблюдава спазването на Етичния кодекс; 
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б) да извършва проверки и да изготвя становища при сигнали за нарушаване на 
академичната етика; 

в) да посредничи за разрешаването на етични конфликти между преподаватели и 
между преподаватели и обучаеми; 

г) да предлага обосновани становища по етични казуси, по които е поискано ста-
новище от административните органи на УАСГ; 

д) да се самосезира при забелязани нарушения на академичната етика.   

Чл. 105.  Съставът и функциите на комисията се регламентират чрез приет от Академич-
ния съвет на УАСГ Правилник за дейността на Комисията по академична етика. 

Чл. 106.  По време на обучението си, студентите са длъжни: 

а)  да спазват Правилника за устройство и дейност на УАСГ и вътрешните пра-
вила за организация на учебния процес, за административно и информационно обслужване и уп-
равление на университета; 

б) да изпълняват в определените срокове всички свои административни и учебни 
задължения, свързани с учебния им статус; 

в) да уважават достойнството и правото на личен живот на преподавателите, сту-
дентите и докторантите;  

г) да не допускат дискриминация над студенти, докторанти и преподаватели под 
каквато и да било форма; 

д) да не предприемат действия, които биха могли да се квалифицират като сексуа-
лен, психически или физически тормоз над преподаватели, администрация, други студенти и док-
торанти;  

е) да не провеждат търговска, политическа или религиозна дейност на територията 
на университета; 

ж) да не правят опити за изпитни измами и заблуждаване на преподаватели и сту-
денти; да избягват нечестни прояви по време на обучението си; 

з) да не разпространяват лични данни и информация, които са получени по повод 
изпълнението на студентските им задължения; 

и) да не предприемат каквито и да било действия, които биха могли да уронят прес-
тижа на УАСГ. 

Чл. 107.  Правата и задълженията на студентите се уреждат чрез приетия от Академичния 
съвет на УАСГ Правилник за учебната дейност, правата и задълженията на студентите, док-
торантите и специализантите. Студентите, които нарушават задълженията си се санкционират 
съгласно разпоредбите на този правилник.  

Чл. 108.  УАСГ организира система за предотвратяване и санкциониране на изпитни из-
мами и нечестно поведение от страна на преподаватели, студенти и докторанти. 

Чл. 109.  Преподавателите в УАСГ:  

а) заемат активна позиция по време на занятия и в контактите си със студентите с 
цел поощряване на самостоятелната работа, редовното предаване на упражнения и проекти, уче-
нето по време на целия семестър; 

б) създават условия за нетърпимост към всякакви прояви на нечесто поведение, 
като: преписване или използване на непозволени средства за комуникация по време на изпит; 
представяне на чужди упражнения и проекти; преписване на текстове от чужди съчинения, ма-
нипулиране на резултати от тестове и други. 

в) изготвят доклад до декана за всеки констатиран от тях случай на нечестно пове-
дение от страна на студенти;  

Чл. 110.  Мерките за предотвратяване на нечестни прояви, изпитни измами и плагиатство 
и санкциите при констатирането им се урежда с приети от Академичния съвет на УАСГ Проце-
дури за предотвратяване и санкциониране на изпитни измами и плагиатство. 
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Част XI. Жалби на студенти 
Чл. 111.  Студентите имат право да подават жалби до компетентните органи  в УАСГ при: 

а) нарушаване правата им, уредени в нормативните документи на УАСГ; 

б) отказ от административно обслужване, ненавременно или некачествено обслуж-
ване; 

в) случаи на дискриминационно отношение към тях от страна на преподаватели, 
служители, специализанти, докторанти или други студенти; 

г) неоснователен, според тях, отказ за заверка на упражнения и проекти; 

д) конфликти с преподаватели, служители, специализанти, докторанти или други 
студенти; 

е) случаи, които могат да бъдат квалифицирани като сексуален, психически или 
физически тормоз. 

Чл. 112.  Студентите, които имат свой академичен наставник, съгласно Правилник за въ-
веждане на система за академично наставничество в УАСГ, могат да се обръщат за съдействие 
към него по всички въпроси, свързани с дейността им като студенти в УАСГ.  Наставникът   е 
длъжен в разумен срок да направи проверка и да предприеме действия за решаване на проблема. 
Ако това не е в неговите възможности, той насочва студента да подаде жалба към компетентния 
орган и следи за хода на проверката по нея. 

Чл. 113.  За всички случаи, които засягат обучението и студентското им положение,  обу-
чаемите могат да подадат писмена жалба в свободен текст до декана на факултета. В жалбата 
трябва ясно да изложат възникналия проблем, начина по който се е достигнало до него, както и 
действията, които желаят да бъдат предприети от страна на декана. 

Чл. 114.  В едноседмичен срок деканът на факултета отговаря писмено на жалбата. При 
необходимост, със своя заповед, деканът съставя комисия, която да разгледа жалбата и да пред-
ложи решение на поставените в нея проблеми. В този случай срокът за отговор на жалбата е един 
месец. 

Чл. 115.  При случаи на дискриминация, сексуален, психически или физически тормоз 
студентите могат да подават жалби до Комисията по академична етика, която ги разглежда и 
реагира съгласно изискванията на правилника за дейността си и Етичния кодекс на УАСГ. 

Чл. 116.  Ако студентът не е удовлетворен от решението на декана или на Комисията по 
академична етика, той може да подаде жалба до ректора на УАСГ с копие до контролния съвет. 
В срок от две седмици, председателят на контролния съвет организира разглеждане на жалбата и 
представя на Ректора писмено становището на съвета. Ректорът се произнася с решение в едно-
месечен срок от постъпването на жалбата.  

Чл. 117.  Всички жалби на студенти и докторанти се предават в деловодството на УАСГ 
и получават входящ номер. Председателят на Контролният съвет на УАСГ следи за своевремен-
ното получаване на отговор на всички жалби от студенти и докторанти.  При необходимост, той 
сезира с доклад ректора на УАСГ за забавяне при решаване на проблемите, поставени в жалбите. 

Чл. 118.  Всички жалби трябва да съдържат трите имена на студента или докторанта, фа-
култета, в който се обучава и начин за връзка с него. Анонимни жалби не се разглеждат, освен 
ако съдържат данни за престъпления от общ характер. В такива случаи те се насочват към ком-
петентните органи. 

Част XII. Преходни разпоредби 
Чл. 119.  В срок от един месец след приемане на Вътрешната система за осигуряване на 

качество, Академичният съвет на УАСГ и факултетните съвети избират членове на УКК и ФКК, 
които не участват по право. 

(1) Отговорност за провеждане на изборите носят ректора и деканите на факултети. 
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(2) Избраните комисии се събират на първо заседание до две седмици след избирането 
им. 

(3) В срок от един месец след избирането им, комисиите представят пред избралия ги 
орган доклад за съответствието на учебната документация и дейността на звената в УАСГ с изис-
кванията на Вътрешната система за осигуряване на качество и правят предложения за подоб-
ряване качеството на обучението. 

Чл. 120.  В срок от един месец след приемане на Вътрешната система за осигуряване на 
качество, съветите на всяка катедра избират катедрени отговорници по качеството (КОК). 

(1) Отговорност за провеждане на избора носят ръководителите на катедри, които са 
длъжни с доклад да уведомят до декана за избрания преподавател.  

(2) В срок от един месец след избирането им, отговорниците правят анализ на съот-
ветствието на дейността на катедрата с изискванията на тази система за качество и за състоянието 
на учебната документация и представят доклад за това на заместник-декана по учебната дейност. 

Чл. 121.  В срок от две седмици след избирането на КОК, център „Качество и акредита-
ция“ организира семинар за обучението им по прилагане на системата за качеството.  

Чл. 122.  При липса на изисквана от Вътрешната система за осигуряване на качество 
учебна документация, преподавателите, катедрените и факултетните съвети са длъжни в срок от 
шест месеца от приемането на системата да изготвят и приемат необходимите документи. Отго-
ворност за това носи декана на факултета. 

Чл. 123.  За прилагането на тази система по качеството ректорът на УАСГ възлага изра-
ботване на Наръчник по качеството. 

Вътрешната система за осигуряване на качество в УАСГ е приета на редовно заседание 
на Академичния съвет на УАСГ на 8 ноември 2017 година (протокол № 27) и е задължителна за 
всички преподаватели и служители на Университета.  

 

 

Вносител:  

проф. д.т.н. инж. Станислав Василев, 

ръководител на център „Качество и акредитация“ 
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