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Разработени становища 

1. Изх. № на документа 
Становище до Министъра на образованието и науката във връзка с обсъждането на проект за Постановление за условията и 
реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за 
приемане на Списък на приоритетните професионални направления.  

2. РД-09-98/25.07.2016 г. 
Становище до Управителя на консорциум „ИОО-С” г-н Г. Стойчев относно верифициране на данните за Шуменския 
университет „Епископ Константин Преславски” в актуализирания вариант на Рейтинговата система на висшите училища в 
Република България за 2016 г. 

3. РД-09-723/29.07.2016 г. 
Становище до Сметната палата във връзка с «Мониторинг на реализацията и миграцията на завършилите висше образование 
за периода 2013-2015 г. » 

4. Август 2016 г. 
Отчет на Шуменския университет за дейностите, свързани с реализиране на Плана за действие на мерките по изпълнение на 
Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г. (2014-2015) 

 

РАЗРАБОТЕНИ И АКТУАЛИЗИРАНИ ВЪТРЕШНО УНИВЕРСИТЕТСКИ ДОКУМЕНТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО 

№ Тип документ  Приет на АС 
1. Стратегия за развитие на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” (2016-2025 г.) актуализация РД-05-12/22.07.2016 
2. Стратегия за прилагане на резултатите от научноизследователската дейност нова РД-05-4/16.12.2016 
3. Етичен кодекс на работещите в ШУ „Епископ Константин Преславски” актуализация РД-05-12/22.07.2016 
4. Отчет за дейността на Центъра за кариерно развитие на ШУ за периода 2014-2015 г. нов РД-05-7/25.03.2016 г. 
5. План за дейностите по кариерното развитие и ориентиране на студентите и докторантите в ШУ 

„Епископ Константин Преславски” за 2016 г- 
нов 

РД-05-8/22.04.2016 

6. Политика по качеството на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” нова РД-05-3/25.11.2016 г 
    

7. Правилник за дейността на Центъра за кариерно развитие  актуализиация РД-05-5/29.01.2016 
8. Правилник за устройството и дейността на Центъра за международно сътрудничество нов РД-05-5/29.01.2016 



9. Правилник за устройството и дейността на Центъра за проектна дейност нов РД-05-5/29.01.2016 
10. Правилник на Центъра за докторанти на Шуменския университет нов РД-05-5/29.01.2016 
11. Правилник на фонд „Подкрепа на публикации в издания с импакт фактор (IF) и импакт ранг (SJR) нов РД-05-6/26.02.2016 
12. Правилник за устройството и дейността на Центъра за качеството на образованието нов РД-05-8/22.04.2016 
13.  Правилник за управление на интелектуалната собственост на ШУ за експлоатация и комерсиализация 

на резултатите от научни изследвания (названието е допълнено с решение на АС Протокол 
№4/16.12.2016 г.) 

нов 
РД-05-10/27.05.2016 

14. Правилник за устройството и дейността на Етичната комисия в ШУ „Епископ Константин 
Преславски” 

нов РД-05-3/25.11.2016 

15. Правилник за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни 
висши училища 

актуализиран РД-05-3/25.11.2016 

16. Правилник за устройството и дейността на комисията по учебна дейност и образователна политика 
на ШУ 

нов РД-05-4/16.12.2016 

    
17. Правила за изграждане на система за финансово управление и контрол на Шуменския университет 

„Епископ Константин Преславски”. 
актуализирани РД-05-2/28.10.2016 

18. Процедура за разкриване на ново професионално направление / нова специалност от регулирана 
професия, нова магистърска или докторска програма 

нова РД-05-3/25.11.2016 

19. Процедура за разработване и актуализиране на учебната документация нова РД-05-3/25.11.2016 
    

20. Инструкция за изработване на годишен план за научноизследователската и 
художественотворческата дейност  

актуализация 
РД-05-6/26.02.2016 

21. Инструкция за изработване на годишен отчет за научноизследователската и 
художественотворческата дейност 

актуализация 
РД-05-6/26.02.2016 

22. Инструкция за безопасна работа в лаборатория по  биофизика и биофизични методи в биологията и 
физични методи в биологията 

нова 
РД-05-6/26.02.2016 

23. Инструкция за оформяне на учебни програми за докторанти нова РД-05-1/30.09.2016 г. 
24. Инструкция за определяне на хорариума при формиране на учебни потоци, курсове и групи нова РД-05-1/30.09.2016 г 

    



СПЕЦИАЛНИ РЕШЕНИЯ НА АС ПО КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

2016 г. 

РД-05-5/29.01.2016 г.  АС приема отправеното предложение ШУ да бъде съорганизатор и генерален спонсор на Дванадесетия национален конкурс - 
есе "Млад икономист - 2016 г." "Гласът на младите за силна икономика", на тема: "Моята бизнес идея", като тържественото 
награждаване на призьорите е на 11 юни 2016 г. - Ден на икономиста, и гласува сума от 5000 лв. за организацията и 
провеждането му. 

 След проведено обсъждане на финансовия резултат от 2015 г. и очертаващите се тенденции през 2016 г. АС приема за 
сведение информация относно възможността на Ректора, в качеството си на работодател, да се възползва от правото си да 
прекратява трудовите правоотношения на хабилитирани преподаватели при навършване на 65-годишна възраст. Ректорът 
препоръчва на ръководителите на ОСЗ да не депозират в АС предложения да удължаване на срока на трудовите договори на 
хабилираните преподаватели, навършващи 65-годишна възраст. 

 Приема бюджета за 2016 г. с корекция в Приложение 1, като сумата за ДМС се намали съответно със  146 200 лв. - 
корекция от МОН на бюджета на ШУ във връзка с неизпълнение на кандидатстудентския прием през 2015 г. (прилага се към 
Протокола). Допълнителното материално стимулиране за 2016 г. да се разпредели по утвърдените през 2015 г. критерии и да 
се изплати през м.декември 2016 г. 

 Приема доклада относно отчет на създадените и функционилащи три фонда: Фонд за специализирани публикации, Фонд за 
подпомагане лечението на преподаватели и служители и Фонд за подпомагане на студенти. От средствата на ШУ финансира 
за 2016 г. Фонда за подпомагане лечението на преподавателите и служителите с 10 000 лв. и Фонда за подпомагане на 
студенти с 10 000 лв.  

 Приема научния отчет на проектите, финансирани през 2015 г. от средствата, отпуснати целево от държавния бюджет.  
 Приема Система за организация, провеждане, класиране и отчитане на проектите, участващи в конкурса за финансиране 

от средствата, целево отпуснати от държавния бюджет за НИХТД на ШУ за 2016 г. и съпътстващата я документация. 
 Утвърждава единни критерии за проекти по НИХТД в ШУ за 2016 г. 
 Утвърждава разпределението на  бюджетната субсидия за НИХТД за 2016 г. 
 Утвърждава Правила за приемане на студенти в ШУ за ОКС "магистър" през м.март (прилага се). 
 Утвърждава Правилник за прием на студенти в ШУ за уч. 2016/2017 г. (прилага се). 
 Промени в Правилника за структурата и организацията на учебния процес в ШУ; 
 Актуализира Правилника на Центъра за кариерно развитие на ШУ (прилага се). 
 Да се сключи двугодишен договор с фирма Мтел за ползване на оптична линия между К3 и К2 с капацитет 1 Gbps на 

стойност 900 лв. без ДДС месечна такса и първоначална инсталационна такса 1000 лв. Към договора се включва и безплатен 
интернет от 10 Mbps за периоди на аварии и технически проблеми на основния канал за доставка. 

 Утвърждава квалификационната характеристика за специалност Геодезия за обучение на студенти в ОКС "'Магистър" от 
регулираната професия "Инженер в Геодезията, Картографията и Кадастъра" в професионално направление 5.7. Архитектура, 
строителство и геодезия. 

 Разрешава да се сключи договор за сътрудничество с Източно украински държавен университет "Владимир Дал" Украйна. 



 Разрешава да се сключи договор за сътрудничество с ФГБОУ ВПО ГАСК, Москва. 
 

РД-05-6/26.02.2016 г.  Поздравява гл. ас. д-р Бисерка Йовчева, носител на специалната награда на Българската асоциация по информационни 
технологии (БАИТ) за 2015 г.; 

 Поздравява студентите, наградени със стипендии на Фондация "Еврика" както следва:  Ивелина Петрова Стефанова;  
Владислава Стоянова Георгиева; Мария Величкова Велизаров; Дениз Алиев Еминов; Сунай Акифов Алиев. 

 Утвърждава класираните проекти в конкурсната сесия за 2016 г. 
 Утвърждава следните инструкции:  

- Инструкция за безопасна работа в лаборатория по биофизика и биофизични методи в биологията и физични методи в 
биологията; 
- Инструкция за изработване на годишен план за научноизследователската и художествено-творческата дейност; 
- Инструкция за изработване на годишен отчет за научноизследователската и художественотворческата дейност. 

 Приема Правилник за устройството и дейността на Центъра за международно сътрудничество. 
 Приема Правилник за устройството и дейността на Центъра за проектна дейност. 
 Приема Правилник  на Центъра за докторанти на Шуменския университет. 
 Актуализира Правилника за структурата и организацията на учебния процес в ШУ: 
 Сформира работна комисия за актуализация на Правилника на Фонда за подкрепа на специализирани публикации в 

реферирани издания с импакт фактор, състояща се от представители на всяко основно структурно звено и председател проф. 
д.х.н. Д. Енчев. 

 Номинира проф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова за Наградата на Шумен в системата на образованието и 
науката. 

 Разгледа предприетите мерки за изпълнение на препоръките от институционалната акредитация на ШУ и възложи 
отговорности за изпълнение на текущите задачи. 

РД-05-7/25.03.2016г.  Актуализация в Правилника за признаване на висше образование  и завършени  периоди  на обучение в чуждестранни висши 
училища 

 Актуализацията на Правилника на Фонда за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания с импакт фактор 
(прилага се към Протокола). 

 Приема  отчета на Кариерния център със съответните приложения (прилага се към Протокола). 
 Приема план-графика за провеждане на университетски одит на Системата за управление на качеството в Шуменския 

университет в периода 11.04.2016 г.-15.04.2016 г. и съпътстващата го документация. 
 Изменя и допълва Инструкцията за провеждане на избори за органи на управление в ШУ “Епископ Константин Преславски” 
 Утвърждава проект за откриване на специалност Геодезия от регулираната професия „Инженер в геодезията, картографията 

и кадастъра”, ОКС „магистър”, редовна форма на обучение от професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и 
геодезия, област на висше образование 5. Технически науки към Факултета по технически науки в Шуменския университет 
„Епископ Константин Преславски“ и приложенията към него. 

 Приема годишния отчет на НИХТД за 2015 г със съпътстващите го приложения (прилага се към Протокола). 
 Приема годишния план на НИХТД за 2016 година (прилага се към Протокола). 



   
РД-05-8/22.04.2016 г.  Актуализира Правилника за признаване на висше образование  и завършени  периоди  на обучение в чуждестранни висши 

училища; 
 Актуализира Правилника на Фонда за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания с импакт фактор 

(прилага се към Протокола) 
 Приема Отчета на Центъра за кариерно развитие със съответните приложения (прилага се към Протокола). 
 Приема план-графика за провеждане на университетски одит на Системата за управление на качеството в Шуменския 

университет в периода 11.04.2016 г.-15.04.2016 г. и съпътстващата го документация. 
 Изменя и допълва Инструкцията за провеждане на избори за органи на управление в ШУ “Епископ Константин Преславски”, 

в т. 2.1. Общи положения 
 Приема годишния отчет на НИХТД за 2015 г със съпътстващите го приложения (прилага се към Протокола) 
 Приема годишния план на НИХТД за 2016 година (прилага се към Протокола) 
 Приема критерии за подбор на преподаватели от ШУ за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване по програма 

Еразъм+ за академичната 2016/2017 г. 
 Приема критерии за подбор на кандидатите от ШУ за участие в мобилност на преподавателския състав с цел обучение по 

програма Еразъм+ за академичната 2016/2017 г. 
РД-05-10/27.05.2016  Учредява Център за трансфер на технологии. 

 Приема Правилник за управление на интелектуалната собственост на ШУ. 
 Учредява Астрономическа обсерватория към ШУ като университетски научноизследователски и образователен комплекс. 
 Приема Статут за устройството и дейността на комплекса Астрономическа обсерватория на ШУ. Избира проф. д.физ.н. 

Диана Кюркчиева за директор на комплекса Астрономическа обсерватория на ШУ. 
 Утвърждава отчета на резултатите от проведения тематичен инститтуционален одит на Системата за управление, оценяване и 

поддържане на качеството на обучението и на академичния състав - докторантски програми в ШУ (11.04. - 15.04.2016 г.). 
 Утвърждава правила за прием на магистри за уч. 2016/2017 г.  
 Утвърждава списъка от проведени от ОСЗ на ШУ състезания със зрелостници, положителните резултати от които се 

признават за успешно положен кандидатстудентски конкурсен изпит за съответната специалност.   
 Утвърждава заповедта за организацията на учебния процес в ШУ за уч. 2016/2017 г. 
 Утвърждава актуализация на Правилника за устройството и дейността на Университетското издателство "Епископ 

Константин Преславски".  
 Допълва решение на АС от 11.12.1015 г, т. 6.1.1. Приема норматива/хорариума на преподавателите за учебната 

2016/2017 година както следва: 
- Нормативът/хорариумът за учебната 2016/2017 г. на преподавателите на длъжност преподавател и старши преподавател 
е 420 часа АЗ в упражнения и 50 ч. ИАЗ за приемно време. Нормативът/хорариумът на преподавателите на длъжност 
преподавател и старши преподавател, притежаващи ОНС „доктор”, е 360 ч. АЗ в упражнения и 50 ч. ИАЗ за приемно време. 
След придобиване на ОНС „доктор” на преподавателите на длъжност преподавател и старши преподавател 
нормативът/хорариумът  се редуцира на 360 ч. АЗ в упражнения и 50 ч. ИАЗ за приемно време. 
- Преподавателите, които допълват щатния числен състав в ДИКПО съгласно ЗВО, формират своя норматив/хорариум – 
360 ч. АЗ и 50 ч. ИАЗ в ОСЗ на ШУ, от които са прехвърлени. 



 Извършва промяна в Правилника за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни 
висши училища 

 Приема план-сметката за разходване на средствата, заложени в бюджета на Студентския съвет за второто шестмесечие на 
финансовата 2016 г. 

 Приема за сведение информация относно състоянието на Фонда за подкрепа за издаване на публикации в издания с импакт 
фактор (IF) и импакт ранг (SJR) - .липса на средства във фонда поради забавяне на субсидията от МОН и липса на дарения и 
отчисления от проекти. 

РД-05-11/24.06.2016  Учредява Център за трансфер на технологии 
 Приема Правилник за управление на интелектуалната собственост на ШУ за експлоатация и комерсиализация на резултатите 

от научни изследвания (названието е допълнено с решение на АС Протокол №4/16.12.2016 г.) 
 Учредява Астрономическа обсерватория към ШУ като университетски научноизследователски и образователен комплекс. 
 Приема Статут за устройството и дейността на комплекса Астрономическа обсерватория на ШУ. 

РД-05-12/22.07.2016  Актуализира Стратегията за развитие на ШУ "Еп. К. Преславски" (2016 - 2025 г.) 
 Приема за информация доклада за резултатите от анкетите по качеството на образование в ШУ през уч. 2015/2016 г.  
 Актуализира Етичния кодекс на работещите в ШУ. 

РД-05-1 /30.09.2016  Утвърждава Правила за приемане на студенти в ШУ "Епископ Константин Преславски" за ОКС "магистър". 
 Актуализира Правилника за структурата и организацията на учебния процес в ШУ (в частта му, свързана с възстановяване на 

студентски права – чл. 74, чл.90, чл.103 и чл.110,) 
 Приема инструкция за оформяне на учебни програми за докторанти. 
 Приема инструкция за определяне на хорариума при формиране на учебни потоци, курсове и групи.  
 Приема за сведение информация за състоянието на акредитацията на професионалните направления и график за 

акредитационни процедури и процедури по САНК за 2017 г. 
РД-05-2/28.10.2016  Утвърждава план-график за провеждане на университетски одит на Системата за управление на качеството в Шуменския 

университет в периода 14.11. - 18.11. 2016 г.  
 Утвърждава отчет на изпълнение на работна програма за управление на качеството на образованието на ШУ (осигуряване, 

оценяване и подобряване на качеството на образованието) за уч. 2015/2016 г. 
 Утвърждава работна програма за управление на качеството на образованието (осигуряване, оценяване и подобряване на 

качеството на образованието) за уч. 2016/2017 г.  
 Утвърждава отчета на комисията по оценяване и поддържане на качеството  на обучението и академичния състав за 

изпълнение на графика за уч. 2015/2016 г.  
 Приема актуализираните правила за изграждане на система за финансово управление и контрол на Шуменския университет 

„Епископ Константин Преславски”. 
 

РД-05-3/25.11.2016  Приема за сведение информация относно дейности по изпълнение на Плана за действие на мерките по Стратегията за 
развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г. в Шуменския университет „Епископ 
Константин Преславски”. 

 Утвърждава Процедура за разкриване на ново професионално направление/нова специалност от регулирана професия, нова 



магистърска програма и нова докторска програма. 
  Утвърждава Процедура за разработване и актуализиране на учебна документация. 
 Утвърждава Политика по качеството на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. 
 Приема Анализ на представянето на Шуменския университет в Рейтинга на университетите в България през 2016 г. 
 Институционализира Комисия по учебната дейност и образователни политики.  
 Актуализира Правилника за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши 

училища. 
 Допълва и актуализира документацията според изискванията на новата НАРЕДБА за условията и реда за оценката, 

планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на 
държавните висши училища научна или художественотворческа дейност с: 

-  Формуляр 6 
- Бланка с информация за сайта на ШУ. 

 Утвърждава извършване на разходи, планирани и гласувани в бюджета на Университета за 2016 г. както следва: 
 През м. ноември 2016 г. да се изплатят договорените в КТД хонорари за наднормени часове и държавни изпити, като 
Университетът осигурява 55% от общия размер. Останалите 45% се осигуряват от собствен финансов ресурс на съответното 
структурно звено. За взетите решения за плащане от ОСЗ препис-извлечение от протокола да се представи своевременно на 
ръководител ФСО.  

 На основание на Протокол РД-05-5/29.01.2016 г. от АС т. 2.2 и т. 2.3 и КТД:  
През м. декември 2016 г. да се изплати ДМС в размер на 158 800.00 лв. (в това число осигурителните вноски за сметка на 

работодателя) съгласно утвърдените критерии от АС. Изготвените годишни оценки да се представят на ръководител ФСО до 
05.12.2016 г. 
 Разрешава разходи за абонамент за 2017 г. както следва: 

- за бази данни EBSCO около 5 600 $  
- за периодични издания на български и чужди езици около 21 622 лв. 

РД-05-4/16.12.2016  3.1.3. Освен на утвърдените дати за предварителни и редовни кандидатстудентски изпити, такива да се провеждат всеки 
работен ден при наличието на кандидати. Формата на тези изпити е електронна чрез лично явяване на кандидата в Центъра 
по кандидатстудентска дейност на ШУ. 

 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 (14. - 18.11.2016 г.) 

 Приема Правилник на Комисията по учебната дейност и образователни политики на ШУ 
 Приема Инструкция за издаване на индивидуални протоколи на студентите 
 Актуализира Правилника за структурата  и организацията на учебния процес в ШУ 
 Актуализира Стандарта за обучение на докторанти 
 Актуализира Общ учебен план на докторска програма 
 Актуализира Годишния отчет на докторанта 
 Актуализира Атестационния лист на докторанта 
 Актуаризира Индивидуалния учебен план на докторанта 



 Актуализира чл. 76 и чл. 87 от Правилника за развитието на академичния състав в ШУ, като се добавя: ... в срок до 12 
месеца... 

 Утвърждава график за провеждане на конкурс за финансиране на проекти със средства, отпуснати целево за НИХТД от 
Държавния бюджет на ШУ през 2017 г. 

 Утвърждава регламент за класиране и премиране на публикации Топ 20 с IF и Топ 20 с SJR, излезли от печат през 2016 г 
 Допълва наименованието с "за експлоатация и комерсиализация на резултатите от научни изследвания“ и актуализира 

Правилника за управление на интелектуалната собственост, за експлоатация и комерсиализация на резултатите от научни 
изследвания на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ 

 Утвърждава Стратегия за прилагане на резултатите от научноизследователската дейност 
 Приема информация относно състоянието на фонда "Подкрепа за издаване на публикации в издания с импакт фактор (IF) и 

импакт ранг (SJR)” за 2016 г. 
 Разрешава да се сключи договор за сътрудничество с Университет "Гоце Делчев" - Щип, Република Македония. 

 

ПРОВЕДЕНИ ОДИТИ 2016 г. 

Период 
на одита  

Тема на одита Проверявани 
звена 

Резултати и препоръки Предприети действия 

11.04 – 15.04. 
2016 г. 
 

Докторантски програми 
в ШУ „Епископ Константин 
Преславски”  

Всички ОСЗ 
1. Да продължи спазването и изпълнението на: 

- ЗВО, ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ, 
Правилниците на ШУ, критериите на НАОА за 
акредитиране на докторантски програми в 
професионалните направления по научни 
специалности; 

- препоръките на Акредитационния съвет 
на НАОА при последните акредитации на 
докторантски програмни - проследяване на 
съставянето и изпълнението на мерките; 

- методическите указания на НАОА при 
подготовката на доклади за предстоящи процедури за 
акредитиране на докторантски програми в 
професионалните направления по научни 
специалности. 

Срок: постоянен 
Отговорник: УКА, ОСЗ 

 
2. Да се актуализира Стандарта за обучение на 

 
Изпълнява се. Контролът се осъществява при 
текущите одити и при обсъждането на 
документацията в УКА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стандартът е актуализиран от АС, Протокол 



докторанти в ШУ . 
Срок: XII. 2016 г. 

Отговорник: УКК 
 

3. Да се разработи инструкция за изготвяне на 
учебна програма в ОНС „Доктор”.  

Срок: X. 2016 г. 
Отговорник: УКК 

 
4. Да се организира периодично анкетиране на 

докторанти и научни ръководители на докторанти с 
цел подобряване на качеството на обучение в ОНС 
„Доктор”. 

Срок: постоянен 
Отговорник: УКК 

 
5. Да се проучи възможности за актуализиране 

на заплащането на дейностите по ръководството на 
докторанти в ШУ.   

Срок: XII. 2016 г. 
Отговорник: Зам.-Ректор по УДОП, УКК, ОС 

 

РД-05-4/16.12.2016 г. 
 

 
 

Утвърдена е с решение на АС Протокол РД-
05- 1830.09.2016 Г. 

 
 
 
 

Разработена и утвърдена Анкетна карта за 
проучване на мнението на докторантите. Тя е 
на разположение в Ректорска канцелария, в 
ЦКО и в ОСЗ, както и в папка Анкети във 
вътрешната мрежа - 

 
 
 

14 – 18.11. 
2016г. 
 

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

Всички ОСЗ, УИЦ, 
УИ, ЦКК, ЦПД, СК1, 
СК2, ОЧР, ФСО, 
АСО.   

 

1. Да се актуализира и оптимизира интернет 
страницата на Центъра за международно 
сътрудничество.     

Срок: март 2017 г. 
 

2. Да се добави към Критериите за подбор на 
преподаватели за участие в международна 
мобилност по програма Еразъм+ с цел преподаване и с 
цел обучение, утвърдени с решение на АС Протокол 
№8/22.04.2016 г., критерий (критерии), свързан(и) с 
приноса на преподавателя в осъществяване на 
входяща и изходяща мобилност на студенти.  

Срок: април 2017 г. 
 

3. Да се подобрят условията за съхраняване на 
изпитните протоколи и на главните книги в 
съществуващото хранилище – зала 418 в К 1,  като се 

Страницата е актуализирана. В нея са 
включени: новите критерии за подбор на 
преподаватели за мобилност, новите учебни 
програми, по които се провежда обучение на 
чужд език , данните от последните сесии за 
подбор на студенти и преподаватели. 
Критериите са актуализирани от АС, 
Протокол № А 



осигури подходяща климатизация и подходящи 
шкафове. 

Срок: септември 2017 г. 

 

 


