ПЛАН – ГРАФИК
на вътрешните одити за учебната 2019-2020 г.
№

Обект на
одитиране
ЦИУН

Предмет на одитиране

Месец

Одитори

Проверка на документацията на
ноември, проф. Р. Долчинков, Св.
докторантите:
2019 г.
Хаджиева, С. Добрев,
- заповеди за зачисляване, за
Здр. Караджов
комисии за изпити и др.;
- протоколи от проведени изпити;
- документация от атестиране;
- др. документи.
2. Университетска 1.
Количество на новозакупената
декември, проф. Ю. Йоргова, Е.
библиотека
литература
2019 г.
Мавродиева, д-р Г.
2.
Спазена ли е процедурата за
Стоянова, А. Акопян
избор на литература
3.
Колко невърнати книги има през
изминалата учебна година от
дипломирани студенти
3. ЦХН
1.
Актуализация на учебните
януари,
проф. Мария Нейкова
планове
2020 г.
Д. Димитрова,
2.
Актуализация на учебните
Станислав Стоянов,
програми и препоръчителната литература
Янко Янков
4. ЦИТН
1.
Актуализация на
февруари, проф. М. Алексиева, Д.
препоръчителната литература в учебните 2020 г.
Димитрова,
програми
Ел. Кортезова, Ант.
2.
Колко преподаватели и асистенти
Димитров
са обхванати в анкетни проучвания през
зимния семестър на учебната 2019-20 г.
3.
Изпълнение на решенията на УНС
през периода 03.2019 – 12.2019 г. –
отчетна документация.
5. ЦЮН
1.
Постъпили ли са жалби и
април,
проф. Р. Долчинков, Св.
оплаквания от студенти и как са решени. 2020 г.
Хаджиева, С. Добрев,
2.
Дейност и отчети на
Здр. Караджов
академичните наставници за учебната
2018-19 г.
3.
Каква е в количествено
отношение научната продукция на
преподавателите от ЦЮН през
календарната 2019 г.
6. Учебен отдел
1.
Налице ли са разписания за
май,
проф. Ев. Динева,
учебните занятия по седмици и месеци
2020 г.
Е. Мавродиева
2.
Спазва ли се Годишният учебен
график
3.
Какво е количеството на
невзетите часове от преподаватели (по
центрове)
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).
1.

Разработил: Председател на КООК ………….
проф. д-р Ев. Динева

Утвърдил: Ректор ………
проф. д.п.н. Г. Христозова

Планът е приет на заседание на АС на БСУ на 30.09.2019 г. с Протокол № 4

