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ПРАВИЛНИК ЗА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ ВЪВ ВИСШЕ
УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ГР. ВАРНА
Настоящият документ представлява Правилник за правата и задълженията на
студентите във Висше училище по мениджмънт, гр. Варна (ВУМ) и е изготвен в
съответствие с Правилника за вътрешния ред на ВУМ.
Глава Първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1 (1) Настоящият правилник регламентира правата и задълженията на
студентите на ВУМ и не засяга студенти в други учебни заведения.
(2) Правилниците на други висши училища нямат действие за студенти на ВУМ.
(3) Отговорността за изпълнение на Правилника е на студентите и
длъжностните лица, посочени в Правилника.
Чл. 2 Разпоредбите на този правилник се прилагат еднакво за всички студенти,
освен в случаите, когато в текста на разпоредбата е посочено, че тя се прилага
само за студенти от определен вид и форма на обучение.
Глава Втора. ПРАВА НА СТУДЕНТИТЕ
Чл. 3 Студентите във ВУМ имат право:
1. Да участват непосредствено в образователния процес и да получават
своевременно пълна информация за същия.
2. Да получават квалифицирана помощ и ръководство за своето
професионално израстване.
3. Да избират учебни дисциплини от дисциплините, определени като
избираеми и факултативни в учебния план на специалността. Обучение
по избираема и/или факултативна дисциплина се извършва, ако е била
избрана от поне 10 студенти. Ако по-малко от 10 студенти са избрали
дадена дисциплина, те трябва да повторят избора си, като изберат
дисциплина по която вече е формирана група от поне 10 студенти. Учебен
отдел информира студентите за резултатите от избраните дисциплини и
техния график.
4. Да избират преподавател, когато по една дисциплина обучението се води
от повече от един преподавател.
5. Да се обучават едновременно, освен по специалността, по която са приети
във ВУМ, и по втора специалност по реда, определен с този правилник.
6. Да завършват предсрочно по индивидуален график по реда, определен с
този правилник.
7. Да се преместват в друга специалност, да променят формата на обучение,
както и да се преместват в друго училище, по реда, определен с този
правилник.
8. Да кандидатстват в конкурси за продължаване на обучението си в
чуждестранни висши училища по ред, определен от държавата или в
чуждестранни партньорски университети съгласно сключени академични
споразумения.
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9. Да прекъсват обучението си във ВУМ, както и да го продължават след
това по реда, определен с този правилник.
10. Да напускат ВУМ по собствено желание и да им се издават заповед за
отписване поради напускане и академическа справка.
11. Да участват в научно-изследователската и в учебно-производствената
дейност на ВУМ, като им се гарантират авторските, изобретателските и
сродните им права и възнаграждения по ред, определен с отделни
наредби.
12. Да ползват цялата учебна, научна, производствена, битова, културна и
спортна база на ВУМ по ред, определен с отделни наредби.
13. Да ползват студентски общежития и заведения за хранене по ред,
определен от ВУМ и отделен правилник.
14. Да получават стипендии и да ползват кредит за заплащане на такси и/или
за издръжка през периода на обучението при условия и по ред, определен
със закон от държавата или съгласно правилник на ВУМ.
15. Да ползват през всяка учебна година ваканция не по-малко от 30
календарни дни, предвидена в графика на учебните занятия.
16. Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на ВУМ.
17. Да изразяват свободно мнение за състоянието на учебния процес и
научно-изследователската дейност във ВУМ, включително и чрез
анонимни анкети.
18. Да се сдружават в учебни, научни, културни и спортни общности за
защита на своите интереси, както и да членуват в международни
организации, чиято дейност не противоречи на законите на Република
България.
19. Да искат и да получават от ВУМ документи, удостоверяващи
обстоятелства и факти, свързани с тяхното студентско състояние, които
се издават на български или при необходимост на английски език.
20. Да получат диплома за завършена образователно-квалификационна
степен по съответна специалност, след като успешно са изпълнили
всички задължения, предвидени по учебния план и в сроковете
определени от настоящия правилник.
Чл. 4 (1) Студентите сираци, слепи, глухи, инвалиди с трайни увреждания и
намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, и лица,
отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане на деца, лишени от
родителска грижа, майки с деца на възраст до 6 години, както и
диспансеризираните студенти имат право на облекчен режим на обучение по
реда, определен в Правилника за вътрешния ред на ВУМ.
Студенти, чието документирано здравословно състояние, възпрепятства
участието в часовете по физическо възпитание и спорт, имат право на
облекчен режим на обучение по реда, определен в Правилника за вътрешния
ред на ВУМ.
(2) Студенти, чието документирано здравословно състояние, налага удължаване
на сроковете за предаване на курсови работи, както и удължаване на
продължителността на изпитите, имат право на облекчен режим на обучение
по реда, определен в Правилника за вътрешния ред на ВУМ.
(3) Длъжностните лица от ВУМ са задължени да оказват съдействие на
студентите при осъществяването на правата им по този правилник.
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Глава Трета. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ
Чл. 5 Студентите във ВУМ са длъжни:
1. Да спазват Закона за висшето образование и правилниците на училището.
2. Да не провеждат на територията на висшето училище политическа и
религиозна дейност, както и дейности, свързани с народност, етническа
принадлежност, раса и социален произход, да не проявяват етническа или
религиозна нетърпимост, да не проповядват религиозните си убеждения,
да не демонстрират религиозна символика като носенето на бурки и др.,
да не изпълняват религиозни обреди и други действия, които не
отговарят и са в противоречие със светския характер на висшето
образование.
3. Да опазват материалната база на висшето училище и да спазват на
територията на висшето училище общоприетите здравни и хигиенни
норми.
4. Да се отнасят с уважение към ръководството, преподавателите и
длъжностните лица, както и да пазят престижа на училището.
5. Да попълват и подават своевременно декларации за здравно осигуряване
съгласно условията на Закона за здравно осигуряване.
6. Да посещават всички занятия (лекции, упражнения и практически
занятия), съгласно седмичните разписания за отделните семестри.
7. Да изпълняват в определените срокове възлаганите им индивидуални
задачи, курсови работи и проекти.
8. Да полагат изпитите си и да предават курсовите си работи по реда,
определен с този правилник.
9. Да заплащат своевременно дължимите от тях такси.
10. Да оказват съдействие на длъжностните лица от училището при
изпълнение на техните задължения, включително и да се легитимират
при поискване с редовен документ за самоличност, издаден от ВУМ.
11. Да не предоставят на други лица документите, издадени на тяхно име.
12. Да представят писмени обяснения, когато ръководни органи на ВУМ
разглеждат случаи на неизпълнение от страна на студентите по
правилници на ВУМ.
13. Да не внасят, употребяват или разпространяват на територията на
висшето училище алкохолни продукти или субстанции, чието използване
и/или притежаване е или криминализирано, или строго регулирано.
Чл. 6 На студенти, които системно не изпълняват задълженията си по учебен
план, се променя или прекратява срокът на обучение чрез:
1. презаписване на учебна година;
2. прекъсване на обучението за определен срок;
3. отстраняване от висшето училище за определен срок.
Чл. 7 Студент, който виновно наруши Закона за висшето образование и
правилниците на училището, включително настоящия правилник, се наказва с:
1. предупреждение за отстраняване;
2. отстраняване за определен срок.
Наказанието по т.1 от настоящата алинея се налага от Заместник-ректора по
учебната дейност и качеството. Наказанието по т.2 от настоящата алинея се
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налага от ректора на училището, по предложение на Заместник-ректора по
учебната дейност и качеството.
Разпоредбите на ал.2 от настоящия член се прилагат при спазване разпоредбите
на чл.5, т.12 от този правилник.
Чл. 8 Студентите, отстранени по реда на чл. 6 и чл. 7, могат да възстановят
студентските си права по реда, определен с Правилника за вътрешния ред на
ВУМ.
Глава Четвърта. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ, ОПИСАНИ В
ДРУГИ ВЪТРЕНШНО-НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРАВИЛНИЦИ НА ВУМ
Чл. 9 Образователно-квалификационните степени (ОКС) и съответните срокове
за обучение във ВУМ са посочени в Глава Втора. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА
ОБУЧЕНИЕТО от Правилника за вътрешен ред на ВУМ.
Чл.10 Правото на прехвърляне в друга специалност е посочено в Глава Пета.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ В ДРУГА СПЕЦИАЛНОСТ и Глава Шеста. ПРЕХВЪРЛЯНЕ В
ДРУГА ОКС ПО ВРЕМЕ НА СЕМЕСТРИАЛНО ОБУЧЕНИЕ от Правилника за
вътрешен ред на ВУМ.
Чл.12 Задълженията на студентите по отношение на присъствие в лекции и
упражнения са посочени в Глава Седма. УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ И ПРИСЪСТВИЕ от
Правилника за вътрешен ред на ВУМ.
Чл. 13 Правата и задълженията на студентите по отношение на сроковете,
формите и скалите за оценяване в Глава Осма. ИЗПИТНИ СЕСИИ. ОЦЕНЯВАНЕ
от Правилника за вътрешен ред на ВУМ.
Чл. 14 Правата и задълженията на студентите по отношение на
явяване/допускане до изпит, предаване на курсови работи и провеждане на
изпити са описани в Глава Девета. ПРЕДАВАНЕ НА КУРСОВИ РАБОТИ.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ И ДРУГИ ПРИСЪСТВЕНИ ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ.
от Правилника за вътрешен ред на ВУМ.
Чл.15 Задълженията на студентите да участват в практическото обучение
и/или учебна практика, включително учебни пътувания да описани в Глава
Десета. ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ И УЧЕБНИ СТАЖОВЕ от Правилника за
вътрешен ред на ВУМ.
Чл. 16 Правата и задълженията на студентите за допускане и явяване до
държавен изпит и/или защита на дипломна работа, както и сроковете за това, са
описани Глава Единадесета. ДИПЛОМИРАНЕ от Правилника за вътрешен ред
на ВУМ.
Чл. 17 Задълженията на студентите за избягване на неетични практики се
уреждат по реда на Правилника за предотвратяване, установяване и
санкциониране на плагиатство и други неетични практики и в съответствие с
останалите правилници и нормативни разпоредби във ВУМ.
Чл. 18 Задълженията и правата на студентите за заплащане и възстановяване
на такси за обучение, както и за получаване на стипендии, са описани в Глава
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Тринадесета. ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ. СТИПЕНДИИ от Правилника за вътрешен
ред на ВУМ.
Чл. 19 Правата и задълженията на студентите, свързани с промени в
студентския статус, записване и заверка на семестър, както и правилата за
съхранение и предоставяне на информация са описани в Глава Трета.
ПРОМЕНИ В СТУДЕНТСКИЯ СТАТУС, Глава Четвърта. ЗАПИСВАНЕ И ЗАВЕРКА
НА СЕМЕСТЪР и Глава Девета. АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ и от
Правилника за вътрешен ред на ВУМ.
Глава Пета. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 20 (1) Правилникът е приет от Висшия Академичен Борд на ВУМ на
24.02.2016 г. (Протокол № 1).
(2) Правилникът влиза в сила от деня на приемането му.
Чл. 21 (1) Последна редакция на правилника е приета от Висшия Академичен
Борд на ВУМ с протокол №1 от 26.01.2018 г.
(2)Последващи поправки в правилника влизат в сила след тяхното приемане от
Висшия Академичен Борд.
Чл. 58 За въпроси, нерегламентирани в настоящия правилник или при особени
частни случаи, решението се взема от Ректора.

6|С т р а н и ц а

