
ПЛАН – ГРАФИК 

 

на вътрешните одити за учебната 2020-2021 г. 

 

№ 
Обект на 

одитиране 
Предмет на одитиране Месец Одитори 

1. ЦИУН 1. Актуализация на препоръчителната 

литература в учебните програми 

2. Колко преподаватели и асистенти са 

обхванати в анкетни проучвания през зимния 

семестър на учебната 2020-21 г. (абсолютен 

брой и в проценти) 

3. Изпълнение на решенията на УНС 

през периода 01.2020 – 10.2020 г. – отчетна 

документация. 

ноември, 

2020 г. 

проф. Мария 

Нейкова, 

Д. Димитрова, 

Мария Инджова, 

Емине Мехмед  

2. Отдел 

Информационно 

осигуряване 

1. Осигурена ли е среда за дистанционно 

обучение 

2. Поддържат ли се актуални страницата 

на БСУ и електронната платформа Moodle 

декември, 

2020 г. 

проф. Р. 

Долчинков, Св. 

Хаджиева, Калоян 

Тотев, Симеон 

Добрев  

3. ЦХН 1. Колко преподаватели (в абсолютен 

брой и в проценти) имат лекционни 

материали в курсовете си в Moodle 

2. Постъпили ли са жалби и оплаквания 

от студенти през календарната 2020 г. и как 

са решени 

януари, 

2021 г. 

проф. Ю. Йоргова, 

Е. Мавродиева, 

Галина Стоянова, 

Делян Лазаров 

4. ЦИТН 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. Дейност и отчети на академичните 

наставници за учебната 2019-20 г. 

февруари, 

2021 г. 

проф. М. 

Алексиева, Д. 

Димитрова, 

Марияна 

Стефанова, Емилия 

Каспарян 

5. Отдел 

Международно 

сътрудничество 

1. Определени ли са критерии за подбор 

на преподаватели по програмата Еразъм. 

Отчитат ли се преподавателите и 

административният персонал 

2. Колко студенти (по центрове) 

участват в мобилности по програмата Еразъм 

през настоящата учебна година 

април, 

2021 г. 

проф. Ев. Динева,  

Е. Мавродиева, 

Галина Стоянова 

Делян Лазаров 

 

6. ЦЮН 1. Колко преподаватели (в абсолютен 

брой и в проценти) имат лекционни 

материали в курсовете си в Moodle 

3. Колко преподаватели и асистенти са 

обхванати в анкетни проучвания през летния 

семестър на учебната 2020-21 г. (абсолютен 

брой и в проценти) 

май, 2021 

г. 

проф. Р. 

Долчинков, Св. 

Хаджиева, Калоян 

Тотев, Симеон 

Добрев 

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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