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ПРАВИЛНИК
ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА АКАДЕМИЧНО
НАСТАВНИЧЕСТВО
в Университет по архитектура, строителство и геодезия
Част I. Общи положения
Чл. 1. Системата за академично наставничество (тюторна система) се въвежда в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) с цел създаване на условия за попълноценна връзка между студентите и техните преподаватели, с оглед получаване на съдействие и сътрудничество за успешно протичане на обучението на студентите; за повишаване на удовлетворението им от учебния процес.
Чл. 2. Академичният наставник, наричан по-долу „наставник”, е преподавател на основен трудов договор в УАСГ, който със своите знания и авторитет: осигурява подкрепа и
оказва индивидуална помощ на избралите го студенти; дава им наставления, с оглед постигане целите на учебния процес.
Чл. 3. Всеки студент в УАСГ има право да избере свой наставник от публикуван списък с преподаватели.
Чл. 4. Системата за академично наставничество е доброволна и безвъзмездна. Студентите и преподавателите се включват в нея само по изрично изразено желание от тяхна
страна. Студентите не заплащат допълнителни такси, а преподавателите не получават допълнително материално стимулиране за дейността си като наставници.

II. Избор на наставник
Чл. 5. (1) Предавателите, желаещи да се включат в системата за академично наставничество система, подават заявление за вписване в списъка на академичните наставници,
поддържан от заместник - декана на факултета по научна и международна дейност.
(2) Преди началото на всяка учебна година, списъкът се одобрява от декана на
факултета и се публикува на страницата УАСГ, както и пред канцеларията на факултета.
(3) Ако преподавател не бъде включен в списъка по ал. 1, въпреки подаденото
от него заявление, деканът на факултета писмено го уведомява за причините, поради които
не е вписан. Преподавателят има право да обжалва решението на декана пред Контролния
съвет (КС) на УАСГ.
Чл. 6. Един преподавател не може да бъде наставник на повече от десет студента едновременно. Този брой може да се увеличи или намали по решение на декана на факултета,
който взема предвид личните качества, опит и способности на преподавателя.
Чл. 7. Всеки студент може да се избере свой наставник от списъка по чл. 5, до един
месец след началото на учебната година. По преценка на декана, този срок може да се удъл-

жи с не повече от един месец. Студентът подава заявление в свободен текст в канцеларията
на факултета, в което посочва името на избрания преподавател.
Чл. 8. Заместник - деканът на факултета по научна и международна дейност уведомява избраните за наставници преподаватели (писмено или чрез E-mail) в срок от три дни след
постъпване на заявленията.
Чл. 9. Преподавателите се свързват с избралите ги студенти и подписват Споразумение за наставничество по образеца в Приложение № 1. По взаимно съгласие, текстът на
споразумението може да бъде променян.
Чл. 10. Канцеларията на всеки факултет поддържа в цифров вид регистър на споразуменията за наставничество. Регистърът съдържа имената на студентите и техните наставници, датата на подписване на споразуменията, индивидуален идентификатор на всяко споразумение, както и бележки по спазването му от двете страни. Регистърът се поддържа от
инспектора на факултета и е за служебно ползване.
Чл. 11. В срок от пет работни дни след подписване на споразумението, преподавателят го регистрира във факултетната канцелария и получава индивидуален идентификатор, с
който впоследствие отчита работата си като наставник.
Чл. 12. Изборът на наставник и валидността на споразумението по предходния член е
за целия срок на обучението на студента.
Чл. 13. При желание, всяка от страните може да прекрати споразумението в края на
учебната година. В такъв случай, студентът има право в началото на следващата учебна година да избере нов наставник по общия ред.
Чл. 14. При невъзможност наставникът да изпълнява задълженията си поради пенсиониране, продължителен отпуск по болест, командировка в чужбина или други причини,
студентът има право да подаде заявление за избор на нов наставник по всяко време на учебната година.
Чл. 15. Заместник - деканите на факултета по научна и международна дейност са
длъжни да ежегодно да публикуват на Интернет страницата на УАСГ актуален списък наставниците и на студентите, които са ги избрали.

IV. Правила за взаимоотношенията на наставници и студенти
Чл. 16. След подписване на споразумението по чл. 9, наставникът и студентът уговарят периодичността на срещите помежду си. Препоръчително е да си извършват лични среши поне веднъж месечно, а за студенти от първи курс и такива със затруднения в обучението
– веднъж седмично. Срещите могат да бъдат индивидуални или групови – с всички студенти,
избрали наставника.
Чл. 17. Наставникът оказва съдействие на избралите го студенти при идентифициране на целите в процеса на обучението; за получаване на регламентирани услуги от канцеларията на факултета и други звена на УАСГ; за набавянето на учебни материали; за избор на
факултативни и избираеми дисциплини.
Чл. 18. Наставникът информира студента за: начина на притичане на учебния процес;
за студентския му статус (брой на положените изпити, нанесени в главната книга оценки и
други); за задълженията му, произтичащи от действащите нормативни документи в УАСГ; за
решенията на ректорското и деканското ръководство, които го засягат; за университетски
мероприятия, имащи отношение към обучението му.
Чл. 19. Наставникът дава индивидуални инструкции и напътствия в хода на обучението на студента, по отношение усвояването на учебния материал и изпълнението на неговите
задълженията.

Правилник за въвеждане на система за академично наставничество в УАСГ

стр. 2

Чл. 20. При получена информация от други преподаватели за неизпълнение на учебните задължения, за забавяне при предаване на упражнения и проекти или за неуспешно полагане на голям брой изпити, наставникът подпомага студента за изясняване на причината за
възникване на затрудненията и за изработване на план за справяне с тях.
Чл. 21. При констатирани отсъствия на студента от учебните занятия; при прояви, несъвместими със статуса му на студент; при установено лошо отношение към преподаватели
или студенти; при проблеми с адаптацията, наставникът провежда разговори със студента за
изясняване на проблема.
Чл. 22. Наставникът посредничи в конфликтни ситуации между студента и преподаватели или служители на УАСГ или при лошо административно обслужване на студента.
Чл. 23. За проблеми, възникнали между наставник и студент се уведомява декана,
който взема решение за тяхното отстраняване. При несъгласие с решението на декана, всяка
от страните може да подаде жалба до Контролния съвет на УАСГ.

III. Права и задължения на студента и наставника
Чл. 24. Всеки студент в УАСГ има право да избере наставник за целия срок на следването си и да получава от него помощ и подкрепа в процеса на обучение.
Чл. 25. Студентът е длъжен по никакъв начин да не накърнява доброто име на наставника си; да инициира редовни срещи с него; да проявява уважение и да се вслушва в указанията му.
Чл. 26. Студентът трябва своевременно да уведомява наставника си за възникнали
проблеми в процеса на обучение или при общуване с преподаватели и студенти.
Чл. 27. Наставникът е длъжен адекватно да откликва на нуждите и проблемите на
студента, възникнали в процеса на неговото обучение.
Чл. 28. Наставникът е длъжен, без съгласие от студента, да не разгласява споделената
от него информация.
Чл. 29. Студентът и неговия наставник са длъжни взаимно да уважават личното си
време и да насрочват срещи в удобни за двамата дни и часове.
Чл. 30. Студентът и неговия наставник са длъжни при съвместната си работа да избягват всякакви форми на ходатайство, корупционни практики и дискриминация на други
студенти и преподаватели.
Чл. 31. Преподавателите имат право да отчитат като дипломанти студентите, на които са били наставници. Те могат да си начисляват точки за всяка година наставничество при
атестирането си и при кандидатстване за заемане на академични длъжности. Това не се отнася за годишните отчети на преподавателите.

IV. Преходни разпоредби
Чл. 32. След приемане на този правилник, сроковете за избор на наставник са: 1 месец за вписване на преподаватели в списъка по чл. 5 и 2 месеца за подаване на заявление от
студенти, желаещи да имат наставник.
Чл. 33. В срок от пет работни дни, след приемане на този правилник, деканите на факултетите са длъжни да го оповестят пред всички студенти и преподаватели.
Чл. 34. Този правилник е приет на редовно заседание на Академичния съвет на УАСГ
на 15 ноември 2017 година (протокол № …).
Вносител: проф. д.т.н. инж. Станислав Василев,
ръководител на Център за качество и акредитация
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