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Утвърждавам:  

проф. д-р инж. Иван Марков 

Ректор на УАСГ 

 

ПРАВИЛНИК 
за дейността на  

КОМИСИИТЕ ПО УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ 

в Университет по архитектура, строителство и геодезия 

Част I. Общи положения 

Чл. 1.  С този правилник се регламентира устройството и дейността на Университетска 
комисия по учебни дейности и факултетните комисии по учебни дейности.  

Чл. 2.  Комисиите се създават с оглед оценяване, актуализиране и одобряване на прог-
рамите за обучение по всяка специалност и имат контролни и консултативни функции, свър-
зани с качеството на учебната дейност: учебна документация; протичане на учебния процес; 
предоставени учебни материали на студентите, анализ на успеха от изпитите. 

Част II. Университетска комисия по учебни дейности 
Чл. 3.  Университетската комисия по учебни дейности е специализиран орган към Ака-

демичния съвет на УАСГ, който има неадминистративни, методически, консултантски и кон-
тролни функции. 

Чл. 4.  На свое редовно заседание, Академичния съвет на УАСГ избира от състава си 
хабилитирано лице за председател на комисията и четири до шест члена, един от които е пред-
ставител на студентите. 

Чл. 5.  (1) Мандатът на Университетската комисия по учебни дейности съвпада с този 
на Академичния съвет.  

(2) Комисията се назначава със заповед на ректора на УАСГ. С нея се определя и 
технически сътрудник, който да води кореспонденцията и протоколите на комисията, както и 
да съхранява нейната документация. 

Чл. 6.  Университетската комисия по учебна дейност извършва следните дейности:  

(1) Проучване добрите практики в национални и чуждестранни университети при: 
а) създаване, актуализация и поддържане на учебната документация; 
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б) организация управление на учебния процес; 
в) анализа на удовлетвореността на студентите от предлаганото обучение; 
г) изследване на нуждите на пазара на труда за необходимите знания, умения 

и компетенции, които трябва да притежават завършващите студенти;   

(2) Методическа помощ и контрол за навременното изработване графика на учеб-
ния процес. 

(3) Разработване на нормативни документи за подобряване качеството на учебния 
процес и удовлетвореността от обучението на студентите и на академичния състав. 

(4) Методическа помощ при разработване, приемане и актуализиране на учебната 
документация в Университета. 

(5) Разработване на методи за изследване на удовлетвореността на участниците в 
образователния процес и потребителите на кадри от качеството на учебната дейност в УАСГ. 

(6) Методическа помощ и контрол върху работата на факултетните комисии по 
учебни дейности. 

(7) Съдействие при подготовката на материалите за програмната акредитация на 
УАСГ и на специалности по регулирани професии.  

(8) Методично ръководство и съдействие на програми за повишаване на квалифи-
кацията на персонала по въпроси за управление на учебната дейност и документация. 

(9) Координиране и подпомагане на дейността на факултетите по разработване и 
утвърждаване на планове и програми за подобряване на качеството на учебната дейност, както 
и за развиване, поддържане и актуализиране на учебната документация 

Чл. 7.  (1) Преди началото на всяка учебна година Университетската комисия по учебни 
дейности изработва график, който съдържа дейностите на комисията по месеци и отговорните 
за изпълнението им лица.  

(2) Графикът се утвърждава от ректора на УАСГ, а копие от него се предоставя на 
център „Качество и акредитация“. 

Чл. 8.  (1) Веднъж годишно, съгласно График на дейностите по самооценяване и вът-
решен одит, Университетската комисия по учебни дейности изработва и представя на ректора 
доклад за работата на комисията и състоянието на учебната дейност в Университета.  

(2) Докладът съдържа следните части: 
а) отчет за изпълнение на дейностите, заложени в графика по чл. 7; 
б) анализ на учебната дейност в УАСГ през отчетния период; 
в) предложения за подобряване качеството на обучение в УАСГ. 

(3) Ректорът на УАСГ внася доклада за разглеждане и приемане на първия Акаде-
мичен съвет след получаването му, ако е предаден най-малко 5 работни дни преди датата на 
провеждане на заседанието или на следващия съвет, ако е представен по-късно. 

Част III. Факултетни комисии по учебни дейности 
Чл. 9.  Факултетните комисии по учебни дейности са органи към факултетните съ-

вети, които имат методически, консултантски и контролни функции. 

Чл. 10.  На свое редовно заседание, съветът на всеки факултет в УАСГ избира от със-
тава си хабилитирано лице за председател на комисията и четири до шест члена, един от които 
е представител на студентите.  

Чл. 11.  Мандатът на факултетната комисия по учебни дейности съвпада с този на фа-
култетния съвет.  
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Чл. 12.  Комисията се назначава със заповед на декана на факултета. Със същата запо-
вед се определя и технически сътрудник, който да води кореспонденцията и протоколите на 
комисията и да съхранява документацията. 

Чл. 13.  Дейността на Комисията по учебна дейност към факултетния съвет е насочена 
към: 

(1) Изследване на нуждите на пазара на труда за необходимите знания, умения и 
компетенции, които трябва да притежават студентите, обучавани във факултета.  

(2) Актуализация на стандартите за учебна документация. 

(3) Актуализация на минимални стандартни изисквания за заверка и оценяване на 
студентите във факултета. 

(4) Провеждане на периодични вътрешни одити на учебната документация. 

(5) Разработване на нормативни документи за подобряване качеството на учебния 
процес и удовлетвореността от обучението на студентите и на академичния състав. 

(6) Методическа помощ при разработване, на учебната документация по всяка спе-
циалност във факултета.  

(7) Оценяване, актуализация и одобряване на програмите за обучение. 

(8) Организиране и провеждане на периодични срещи на студентите и докторантите 
с факултетното ръководство за поставяне на проблеми, свързани с управлението на учебната 
дейност и с качеството на учебната документация. 

(9) Осъществяване на помощ и контрол при разработване на разписите на учебните 
занятия, по отношение на: 

а) навременно изработване и оповестяване; 
б) съответствие на нормативните документи;  
в) удовлетвореност от разписа на студенти и преподаватели. 

(10) Съдействие при подготовка на материалите за програмната акредитация на 
специалности от регулираните професии и докторски програми във факултета.  

Чл. 14.  (1) Преди началото на всяка учебна година, Факултетната комисия по учебни 
дейности изработва график, който съдържа дейностите на комисията по месеци и отговорните 
за изпълнението им лица.  

(2) Графикът се утвърждава от Декана на факултета, а копия от него се предоста-
вят на Университетската комисия по учебни дейности и в център „Качество и акредитация“. 

Чл. 15.  (1) Веднъж годишно, съгласно График на дейностите по самооценяване и вът-
решен одит, факултетната комисия по учебни дейности изработва и представя на декана док-
лад за работата на комисията и състоянието на учебната дейност във факултета.  

(2) Докладът съдържа следните части: 
а) отчет за изпълнение на дейностите, заложени в графика по чл. 14; 
б) анализ на учебната дейност на факултета през отчетния период, по отношение 

на състояние на учебната документация; протичане на учебния процес; наличие и качество 
на предоставена от преподавателите учебна литература; успеваемост при полагане на из-
пити изпитите и успеха от тях; 

в) предложения за подобряване качеството на обучение във факултета. 

(3) Деканът внася доклада за разглеждане и приемане на първия факултетен съвет 
след получаването му, ако е получен най-малко 5 работни дни преди датата на провеждане на 
заседанието или на следващия съвет, ако е получен по-късно. 



Правилник за дейността на комисиите по учебни дейности в УАСГ v1.1    стр. 4 от 4 

Част IV. Заключителни разпоредби 
Чл. 16.  Съставът на комисиите, създадени по този правилник, може да се промени от 

избралия ги орган при: 

а) подадена пред органа оставка от председателя или от член на комисията; 

б) пенсиониране на преподавател от състава на комисията; 

в) дипломиране на студент от състава на комисията; 

г) по доклад от председателя, за член на комисията, който редовно не изпълнява за-
дълженията си по този правилник. 

Чл. 17.  Председателите на комисиите по учебни дейности могат да бъдат освободени, 
след гласуване в избралия ги орган, по искане на една четвърт състава на съвета. 

Чл. 18.  Комисиите по учебни дейности заседават не по-рядко от шест пъти годишно. 
За редовни се смятат заседанията, на които присъстват 2/3 от членовете. Решенията се вземат 
с явно гласуване и обикновено мнозинство.  

Чл. 19.  (1) В срок от един месец след приемане на този правилник, Университетският 
център за информационни технологии създава и редовно поддържа Интернет страници на 
всяка от комисиите по учебни дейности. 

(2) На страниците на комисиите по учебни дейности се публикуват: 
а) актуален състав на комисиите; 
б) протоколите и решенията от заседанията на комисиите, в срок от една сед-

мица след провеждането им; 
в) утвърдените графици за дейността на комисиите, преди началото на всяка 

учебна година; 
г) докладите за състоянието на учебната дейност, в деня след представянето 

им на ръководителя на избралия ги орган; 
д) извлечения от протоколите от заседания на избралите ги органи за приемане 

на годишните отчети, една седмица след приемане на протоколите. 

Чл. 20.  По решение на Академичния съвет, може да се определи месечно възнаграж-
дение на председателите, членовете и на техническите сътрудници на комисиите по учебна 
дейност.  

 

Вносител:  

проф. д.т.н. инж. Станислав Василев, 

ръководител на център „Качество и акредитация“ 
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