
БЮЛЕТИН 

ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

2015 г. 

 

РАЗРАБОТЕНИ И АКТУАЛИЗИРАНИ ВЪТРЕШНО УНИВЕРСИТЕТСКИ ДОКУМЕНТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО 

 

№ Тип документ  Приет на АС 
    

1. Система за организация, провеждане, класиране и отчитане на проектите, участващи в конкурса за 
финансиране от средствата, целево отпуснати от държавния бюджет за научноизследователска и 
художественотворческа дейност на ШУ през 2015 г. 

актуализирана 
РД-05-06 от 27.02.2015 г 

    
2. Правилник за структурата и организацията на Център „Компютри и компютърни мрежи нов РД-05-4 от 11.12.2015 г. 
3. Правилник за развитие на академичния състав в ШУ 

актуализиран 
РД-05-11 от 26.06.2015 г. 
 

    
4. Инструкция за отработване на пропуснати учебни занятия от студенти 

нова 
РД-05-10 от 29.05.2015 г. 

 
5. Инструкция за безопасна работа в Лаборатория по органофосфорна химия 

нова 
РД-05-10 от 29.05.2015 г. 

 
6. Инструкция за редуциране на часове при маломерни курсове и групи за изготвяне на разписите за 

учебни занятия. 
нова 

РД-05-10 от 29.05.2015 г. 
 

7. Инструкция за частично освобождаване от семестриалните такси на студентите, обучаващи се по 
чл.21, ал. 2 от ЗВО за придобиване на второ висше образование в ОКС бакалавър и професионален 
бакалавър. 

нова 
РД-05-10 от 29.05.2015 г. 

 

    

 

 

 



СПЕЦИАЛНИ РЕШЕНИЯ НА АС ПО КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

2015 

РД- 05- 05 от 
30.01.2015 г. 

 Да не се предоставят средства за допълнително материално стимулиране на преподаватели и служители: 
1 прекратили трудовото си правоотношение с Ректора на ШУ преди  първо число на месеца, в който се изплаща ДМС; 
2 в отпуск по майчинство по чл.163  и чл.164 от КТ за периода на отпуска; 
3. в неплатен отпуск над един месец за съответното тримесечие; 
4. предложени с доклад от ръководителите на структурни звена;  
5. за доказано уронване престижа на Университета (независимо по какъв начин); 
6. с отрицателна атестация. 
За третото и четвърто тримесечие да не се предоставя ДМС на преподаватели с неизпълнена АЗ от годишния норматив за уч. 2014/2015 г. 
Остатъкът от планираните средства да се предостави през м.12.2015 г. въз основа на изготвена годишна оценка по критериите за 2015 г., 
утвърдени от ФС/СД/СК/АС в срок до 27.03.2015 г. 

РД-05-06 от 
27.02.2015 г. 

 Утвърждава Система за организация, провеждане, класиране и отчитане на проектите, участващи в конкурса за финансиране от 
средствата, целево отпуснати от държавния бюджет за научноизследователска и художественотворческа дейност на ШУ през 2015 г.  
 Приема за сведение информация за качеството на образование и развитието на академичния състав на ШУ.   
 Актуализира Правилника за развитието на академичния състав в Шуменския университет 
 Утвърждава План-графика и документацията за провеждане на вътрешноинституционалния одит в ОСЗ на ШУ в периода 20-30.04.2015 г. 

 
РД-05-07 от 
27.03.2015. 

 

 Утвърждава самооценяващия доклад и документацията с доказателствен материал на професионално направление 3.9. Туризъм, област 
на висше образование Социални, стопански и правни науки, ОКС бакалавър, редовна и задочна форма на обучение за разкриване на 
процедура по следакредитационно наблюдение и контрол в ПК по САНК на НАОА и процедурите за следакредитационно наблюдение и 
контрол (решение на Акредитационния съвет от 07.03.2013 г.). относно   изпълнението на мерките в програмата за отстраняване на 
констатираните от Постоянната комисия по стопански науки и управление при НАОА слабости, при обща  оценка 4.87 и в рамките на 
осемнадесетмесечния следакредитационен период.  
 Приема за сведение информация относно решенията на НАОА за завършена процедура по програмна акредитация на професионално 
направление 2.4. Религия и теология, област на висше образование  2. Хуманитарни науки във ФХН, ОКС бакалавър, специалност Теология, 
редовна и задочна форма на обучение. 
 Приема за сведение информация за силните и слаби страни и проекта на препоръки от Постоянната комисия по педагогически науки към 
НАОА като резултат от институционалната акредитация на ШУ. 
 Утвърждава План-графика и документацията за провеждане на вътрешноинституционалния одит в ОСЗ на ШУ в периода 20-30.04.2015 г. 
(Материалите да се обявят във вътрешната мрежа.) 
 Утвърждава критериите за допълнително материално стимулиране (ДМС) за 2015 г. (вж. Приложение 2).  
 Извършва следната промяна във Вътрешните правила за работната заплата, касаеща размера на допълнителното възнаграждение за 
образователна и научна степен „доктор”: т. 5.1. да се чете: „Преподаватели, назначени на срочен трудов договор с ОНС „доктор”: 50 лв.: 15 
лв. плюс 35 лв. за стимулиране на научноизследователската и художествено-творческата дейност”. 
  



 
РД-05-09 от 
04.05.2015 г. 

 

Приемане на изложение до проф. дфн Б. Биолчев, председател на Акредитационния съвет на НАОА, относно институционалната акредитация 
на ШУ 
 

РД-05-10 от 
29.05.2015 г. 

 

 Приема т. 4 от препоръките в Отчета на резултатите от проведения институционален одит на Системата за управление, оценяване  и 
поддържане на качеството на обучението и на академичния състав в ШУ за периода 20. - 30. април 2015 г. - Да се потърсят възможности 
част от вътрешноуниверситетските проекти да се разработват в продължение на две години. 
 Приема Отчета на резултатите от проведения институционален одит на Системата за управление, оценяване  и поддържане на качеството 
на обучението и на академичния състав в ШУ за периода 20. - 30. април 2015 г. 
 Приема Инструкция за отработване на пропуснати учебни занятия от студенти. 
 Приема Инструкция за редуциране на часове при маломерни курсове и групи за изготвяне на разписите за учебни занятия. 
 Приема Инструкция за частично освобождаване от семестриалните такси на студентите, обучаващи се по чл.21, ал. 2 от ЗВО за 
придобиване на второ висше образование в ОКС бакалавър и професионален бакалавър. 
 Приема Инструкция за безопасна работа в Лаборатория по органофосфорна химия. 

 
РД-05-11 от 
26.06.2015 г. 

 

Актуализира ПРАСШУ, като приема нов чл. 64а от  ПРАСШУ със следното съдържание: По предложение на декана/директора лице с 
образователна и научна степен “доктор”, което заема академичната длъжност “главен асистент” или съответна на главен асистент академична 
длъжност в друго висше училище или научна организация, включително и от други европейски държави, може да премине на работа в ШУ на 
същата длъжност без конкурс в съответствие с решение на ФС в резултат от тайно гласуване. 
 

РД-05-1 от 
16.10.2015 г. 

 

 Научен и финансов отчет на проектите, финансирани със средства, отпуснати целево от бюджетната субсидия на МОН през 2015 г. 
 Акредитация: Педагогика на обучението по..., професионално направление 9.1. Национална сигурност и професионално направление 
5.13. Общо инженерство: 
Доклади-самооценка и приложения към тях във връзка с разкриване на процедура за програмна акредитация на докторски програми: 
Методика на обучението по музика;  

Методика на обучението по изобразително изкуство 

Методика на обучението по физическо възпитание и спорт 

 Методика на обучението по техника и технологии 

Методика на обучението по математика и информатика   
 от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... в  област на висше образование 1. Педагогически науки. 
 Утвърждава доклади за изпълнение на задължителните препоръки на Постоянната комисия по педагогически науки и музикално и 
танцово изкуство на НАОА от предходната акредитация на докторски програми Методика на обучението по музика, Методика на 
обучението по изобразително изкуство, Методика на обучението по физическо възпитание и спорт”, “Методика на обучението по 
техника и технологии“ и Методика на обучението по математика и информатика. 
 Доклад-самооценка и приложения към него във връзка с разкриване на процедура за програмна акредитация на ОКС “бакалавър” и 
ОКС “магистър”, редовна и задочна форма на обучение в професионално направление 9.1. Национална сигурност от област на висшето 



образование 9. Сигурност и отбрана към Факултета по технически науки на ШУ “Епископ Константин Преславски”. 
 Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Постоянната комисия по социални и правни науки и национална сигурност от 
предходната акредитация на професионално направление 9.1. Национална сигурност от област на висшето образование 9. Сигурност и 
отбрана към Факултета по технически науки на ШУ “Епископ Константин Преславски”. 
 Доклад-самооценка и приложения към него във връзка с разкриване на процедура за програмна акредитация на ОКС “бакалавър” и 
ОКС “магистър”, редовна и задочна форма на обучение, в професионално направление 5.13. Общо инженерство” от област на висшето 
образование 5. Технически науки към Факултета по технически науки на ШУ “Епископ Константин Преславски”. 
 Доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Постоянната комисия по технически науки от предходната акредитация на 
професионално направление 5.13. Общо инженерство” от област на висшето образование 5. Технически науки към Факултета по 
технически науки на ШУ “Епископ Константин Преславски”. 
 Доклад-самооценка и приложенията към него във връзка с програмна акредитация на докторска програма Инженерна логистика от 
професионално направление 5.13. Общо инженерство”, област на висшето образование 5. Технически науки. 
 Приема отчета на Комисията по оценяване и поддържане на качеството на обучението и академическия съвет за изпълнение на графика 
за уч. 2014/2015 г. 
 План за вътрешен одит на Системата за наблюдаване, поддържане и управление на качеството на образованието и академичния състав 
(09. - 13.11.2015 г.) 
 Приема план-график за провеждане на университетския одит на Системата за наблюдаване, поддържане и управление на качеството на 
образованието и академичния състав (09. - 13.11.2015 г.) 
 

 

РД-05-2 от  
06.11.2015 г. 

 

 Центърът за международно сътрудничество и проекти се преструктурира както следва в: Център за проектна дейност; Център за 
международно сътрудничество 
 Създава се Център за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав 
 Създава се Център за кандидатстудентски дейности 
 Утвърден е съставът на Централна комисия по кандидатстудентска дейност  
 Утвърден е съставът на Комисия за зачитане на сходния характер на работата, длъжността и професията 
 Утвърден е съставът на университетска Комисия по акредитация 
 Утвърден е съставът на Комисия по научноизследователската и художественотворческата дейност 
 Утвърден е съставът на Комисия по социално-битовите въпроси на преподавателите и служителите 
 Утвърден е съставът на Комисия по социално-битовите въпроси на учащите се 
 Утвърден е съставът на Централната атестационна комисия 
 Утвърден е съставът на Централната комисия за атестиране на служителите 
 Център за кариерно развитие 

РД-05-3 от 
27.11.2015 г. 

 

 Представен, обсъден и приет е анализа на резултатите от рейтинговата система с направените препоръки   
 Приема отчета на резултатите от проведения институционален одит на Системата за управление, оценяване и поддържане на качеството 

на обучението и на академичния състав в ШУ (9 - 13 ноември 2016 г.) с направените предложения за решения. 
 

РД-05-4 от  Утвърждава доклад-самооценка и приложения към него във връзка с разкриване на процедура за програмна акредитация на докторска 



11.12.2015 г. 
 

програма “Журналистика” от професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, област на висше 
образование 3. Социални, стопански и правни науки. 
 Утвърждава доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Постоянната комисия по социални, правни науки и национална 

сигурност на НАОА от предходната акредитация на докторската програма.  
 Преименува Университетския информационен център в Център "Компютри и комуникационни мрежи". 
 Приема Правилник за структурата и организацията на работата на Център "Компютри и комуникационни мрежи". 
 

 

 
ПРОВЕДЕНИ ОДИТИ 2015 г. 

Период 
на одита  

Тема на одита Проверявани 
звена 

Резултати и препоръки Предприети действия 

9-13.11.2015 

Прилагане на системата за 
наблюдаване, поддържане и 
управление на качеството 
на образованието и 
академическия състав 
 

Всички ОСЗ 
УИ 

УИЦ 

1. Да се създаде работна група от 
представители на всички основни структурни звена, 
която да набележи мерки за подобряване на модела за 
представяне на информацията в сайта на 
университета. 

Срок: март  2016 г. 

2. Основните структурни звена своевременно да 
подават информация на пиара на Университета за 
предстоящите събития – конференции, семинари, 
чествания, изложби и др. на български/ английски 
език, която да се представя на сайта на 
университета 

 Срок: постоянен. 

3. С цел оптимизиране работата на 
Информационния център е необходимо да се 
поддържа по-тясно сътрудничество и 
взаимодействие с катедрите  Компютърни системи и 
технологии от Факултета по математика и 
информатика и Комуникационна и компютърна 
техника от Факултета по технически науки. 

Работната група е създадена. Представени са 
всички ОСЗ. Отработени са параметрите за 
оптимизация на сайта на ШУ. 
Разработено е задание за оптимизиране на 
сайта на ШУ. 
Със заповед на Ректора е изискана 
информация от ОСЗ, от обслужващите и 
спомагателните звена и действащите към АС 
комисии с определяне на отговорниците за 
актуализиране на информацията в сайта на 
университета и на публично достъпната 
нормативна база. 
Значително е подобрена информацията за 
събитията, постиженията, научните форуми, 
студентски граждански инициативи и др. 
дейности на академичната общност. 
Всички дейности, свързани с 
информационната осигуреност на дейността 
на ШУ се осъществяват в тясно 
сътрудничество със специалистите от 
посочените катедри.. 
 
 



Срок: постоянен. 

4. Поради независещи от ръководството на 
издателството причини  се бави изпълнението на 
препоръката на одиторската комисия от април 
2015г. за монтиране на аспиратор за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд в 
печатната база на издателството.  

Срок: 15 декември  2015 г 

5. Да се създаде електронен архив с данни от 
профилите бивши членове на академичния състав. 

Срок: постоянен. 

6. Преподавателите изказват отново мнение, 
че се е получило намаляване на активността на 
студентите особено след отмяната на заверката по 
отделните дисциплини. Разписаните в комплекта на 
студентите условия за допускане до изпитна 
процедура не дават добри резултати. Необходимо е 
да се предприемат по сериозни мерки в това 
отношение. 

Срок: постоянен. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Архивът е създаден 
 
 
 
 
Прецизирани са разделите в учебните 
програми, свързани с отчитането на 
самостоятелната работа на студентите и 
текущия контрол. Повишен е техният дял в 
рамките на балово-рейтинговата система за 
оценка на знанията. Въведени са редица 
стимули и форми на контрол, например, 
студентско портфолио, оценяване на 
участието в научни проекти, в научни форуми 
и др. форуми на извънаудиторна заетост. 

 


