
ПЛАН – ГРАФИК 

 

на вътрешните одити за учебната 2018-2019 г. 

 

№ 
Обект на 

одитиране 
Предмет на одитиране Месец Одитори 

1. ЦЮН Проверка на документацията на 

докторантите: 

- заповеди за зачисляване, за комисии 

за изпити и др.; 

- протоколи от проведени изпити; 

- документация от атестиране; 

- др. документи.  

ноември, 

2018 г. 

 проф. М. 

Алексиева, Д. 

Димитрова, 

Ел. Кортезова, Ант. 

Димитров 

2. Международен 

отдел 

1. Мобилности по Еразъм – налице ли 

са критерии за подбор и протоколи от избор 

на студенти, преподаватели и 

административен персонал. 

2. Правят ли се отчети след 

завръщането на преподавателите – писмени 

доказателства. 

декември, 

2018 г. 

Доц. Ю. Йоргова, Е. 

Мавродиева, д-р Г. 

Стоянова, К. 

Кърпичева 

3. Отдел 

Информационно 

осигуряване 

1. Постъпили ли са заявки за софтуер от 

преподаватели през изминалата учебна 

година и колко от тях са удовлетворени. 

2. Отстраняват ли се навреме 

забелязаните повреди в компютърните зали 

според записаното в тетрадките. 

януари, 

2019 г. 

проф. Р. 

Долчинков, Св. 

Хаджиева, С. 

Добрев, Здр. 

Караджов 

4. ЦИУН 1. Актуализация на препоръчителната 

литература в учебните програми 

2. Колко преподаватели и асистенти са 

обхванати в анкетни проучвания през зимния 

семестър на учебната 2018-19 г. 

3. Изпълнение на решенията на УНС 

през периода 04.2018 – 12.2018 г. – отчетна 

документация. 

февруари, 

2019 г. 

проф. М. 

Алексиева, Д. 

Димитрова, 

Ел. Кортезова, Ант. 

5. ЦХН 1. Постъпили ли са жалби и оплаквания 

от студенти и как са решени. 

2. Дейност и отчети на академичните 

наставници през календарната 2018 г. 

3. Каква е в количествено отношение 

научната продукция на преподавателите от 

ЦХН през календарната 2018 г. 

април, 

2019 г. 

доц. М. Нейкова, 

Св. Хаджиева, Я. 

Колева, Ст. Тодева 

6. Отдел по 

качеството 

1. Колко вида анкетни проучвания са 

проведени през учебната 2018-19 г. 

2. Какви негативни оценки и препоръки 

са направили завършилите студенти. 

май,  

2019 г. 

проф. Ев. Динева, 

Е. Мавродиева  

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). 
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Планът е приет на заседание на АС на БСУ на 1.10.2018 г. с Протокол №  


