Информация
за извършена проверка във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“
и Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

В изпълнение на Заповед № РД 09-1071/08.04.2019 г. на министъра на
образованието и науката в периода от 08.04.2019 г. до 12.04.2019 г., комисия от
Министерството на образованието и науката извърши проверка във ВТУ „Св. Св. Кирил
и Методий“ и ШУ „Епископ Константин Преславски“.
Предмет на проверката бяха формите, приети във висшето училище за
осъществяване на контрол относно присъствието и заетостта на студентите на занятията,
предвидени по учебните планове, съобразно организацията им в седмичните програми
(разписи) за обучение на студенти, записани в редовна форма на обучение, както и реда
и условията за провеждане на обучение по индивидуални учебни планове и тяхното
администриране от висшите училища, обект на проверката.
За установените факти и констатираните нарушения е съставен протокол.
С цел отстраняване на допуснатите грешки са направени следните препоръки:
Към проф. Христо Бонджолов ректор на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“:
1. Да се прецизира подаването на данните на студентите, които се обучават по
индивидуален учебен план към Регистъра на всички действащи и прекъснали
студенти и докторанти, с оглед на точния им брой.
2. Административният ред и условията за провеждането на обучение по
индивидуални учебни планове да се конкретизира в Правилника за
структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на
студентите, приет от АС на висшето училище в съответствие с чл. 30, ал. 1, т.
5 и т. 14 от Закона за висшето образование.
3. При условия и по ред, определени от висшето училище, във вътрешната
нормативна уредба, да се регламентират процедурите за формите на контрол и
свързаните с тях административни дейности и отговорности, за да бъде
осигурено присъствието на студентите на занятия.

Към проф. Георги Колев, ректор на ШУ „Епископ Константин Преславски“:
Ръководството на ШУ „Епископ Константин Преславски“ да извърши
необходимите административни процедури към ЦИОО за корекция в Регистъра
на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти на данните относно
провежданото обучение на студентите, които са записани в редовна форма на
обучение, но се обучават по индивидуални учебни планове.

В срок до 15.07.2019 г. висшите училища следва да уведомят Министерството на
образованието и науката за мерките, които ще предприемат за изпълнение на
препоръките.

