
ПЛАН – ГРАФИК 

на вътрешните одити за академичната 2022-2023 г. 
 

№ 
Обект на 

одитиране 
Предмет на одитиране Месец Одитори 

1. ЦЮН 1. Постъпили ли са жалби и оплаквания от 

студенти и как са решени? 

2. Дейност и отчети на академичните 

наставници за учебната 2021-2022 г. 

3. Каква е в количествено отношение 

научната продукция на преподавателите от ЦЮН 

през календарната 2022 г. 

4. Публикациите на преподавателите, качени 

ли са в електронни услуги на БСУ? 

Ноември, 

2022 г. 

доц. д-р Михаил 

Проданов,  

ас. Камелия 

Станева 

Светла 

Хаджиева 

  

 

2. ЦХН 1. Актуализация на учебните планове 

2. Актуализация на учебните програми и 

препоръчителната литература 

3. Има ли направени проучвания за 

потребностите на студенти (по отношение на нови 

академични курсове)? 

4. Има ли организирани обсъждания с 

работодатели относно изискванията на пазара на 

труда и синхронизиране на учебните планове с 

това? (през настоящата година) 

Декември,  

2022 г. 

проф. Мария 

Нейкова 

доц. д-р 

Радостина 

Иванова 

Станислав 

Иванов 

3. ЦИУН 1.Проверка на документацията на докторантите: 

- заповеди за зачисляване, за комисии за 

изпити и др.; 

- протоколи от проведени изпити; 

- документация от атестиране; 

- др. документи.  

2.Колко докторанти са защитили ОНС „Доктор“ в 

периода 2021-2022 г? 

3.Има ли разкрити партиди и регистрирани 

наукометрични показатели в НАЦИД? 

Януари, 

2023 г. 

проф. Радостин 

Долчинков,  

Симеон Янев 

Светла 

Хаджиева,  

 

4. Отдел по 

качеството 

1. Колко вида анкетни проучвания са 

проведени през учебната 2021-2022 г.? 

2. Колко студенти са обхванати (по Центрове 

и образователни програми)? 

3. Колко преподаватели са били обект на 

оценка (по Центрове)? 

4. Какви негативни оценки и препоръки са 

направили завършилите студенти? 

Февруари,  

2023 г. 

проф. д-р М. 

Алексиева,  

доц. д-р Славка 

Димитрова 

доц. д-р 

Димитър 

Минчев 

Елка 

Мавродиева  

4. ЦИТН 1. Актуализация на препоръчителната 

литература в учебните програми 

2. Колко преподаватели и асистенти са 

обхванати в анкетни проучвания през зимния 

семестър на академичната 2021-2022 г. 

3. Изпълнение на решенията на УНС през 

периода 03.2020 – 12.2022 г. – отчетна 

документация. 

4. Какъв е делът на преподавателите, 

регистрирани в НАЦИД? Причини (ако има 

преподаватели без регистрации). 

Март, 2023 г. проф. Мария 

Нейчева,  

доц. д-р Галина 

Стоянова 

докт. Тодор 

Йосифов 

 

6. Учебен 

отдел 

1. Налице ли са разписания за учебните 

занятия по седмици и месеци? 

2. Състояние на главните книги (коректно 

вписани данни от протоколи) 

3. Спазва ли се Годишният учебен график? 

Април, 

2023 г. 

Дарина 

Димитрова 

Елка 

Мавродиева 



4. Какво е количеството на невзетите часове 

от преподаватели (по центрове)? 

Светла 

Хаджиева 

7. Отдел 

„Междуна

родно 

сътруднич

ество“ 

1. Има ли проучени и 

популяризирани европейски 

политики и инициативи за 

равнопоставеност (брой политики)? 

2. В колко организирани инициативи са 

популяризирани европейски 

политики и инициативи за 

равнопоставеност 

3. Има ли нови сключени договори по 

програма Еразъм+ (колко) 

4. Проекти, които се изпълняват по програма 

Еразъм+ (брой, наименование, участници, цели, 

клайни продукти) 

5. Проекти, по които се кандидатства през 

настоящата година (брой, наименования) 

 

Май, 2023 г. Доц. д-р 

Веселина 

Жечева, 

Доц. д-р Зорница 

Ганева 

Докт. Елена 

Кортезова  

 

 

 

Забележка: Докладът от всеки одит да е придружен от отчет на декана или ръководителя на 

съответното звено в БСУ за изпълнение на препоръките от предходния одит (ако има такива). 

 

 

Разработил:  

Председател на КООК 

 …………....................    

проф. д-р М. Алексиева 

 

Утвърдил:  

Ректор на БСУ   

………............................. 

проф. д-р Милен Балтов 

 

 

Планът е приет на заседание на АС на БСУ на 03.10.2022 г. с Протокол № .../03.10.2022 г. 


