ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЕНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ОТ ПОВИСОКА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА , НА РАБОТЕЩИ СТУДЕНТИ НА НЕПЪЛНО И
ПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ, НА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ И НА СТУДЕНТИ
С УВРЕЖДАНИЯ
Настоящият документ представлява Правилник за осигуреност на обучението на студенти
от по-висока възрастова група , на работещи студенти на непълно и пълно работно време,
на чуждестранни студенти и на студенти с увреждания и е изготвен в съответствие с
Правилника за вътрешния ред на ВУМ, Правилник за правата и задълженията на
студентите, Правилник за устройството и дейността на Център за благополучие и
обслужване на студента / Център БОС/ към ВУМ.
Настоящият правилник регламентират равнопоставеността с всички останали студенти
на студенти от по-висока възрастова група, работещи студенти на непълно и пълно
работно време, чуждестранни студенти ,както и студенти с увреждания. Основната цела на
настоящия докумуент е

да се подкрепят всички студенти

в тяхната професионална

ориентацията и адаптация, да се разбират и подпомогат нуждите им, особено на студенти
от по-висока възрастова група, работещи студенти, чуждестрани студенти и студенти с
увреждания.

Глава Първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Член 1. Настоящият правилник регламентира правата и задълженията на студентите от
по-висока възрастова група, работещи студенти, чуждестранни студенти и студенти с
увреждания във ВУМ и не засяга студенти от други учебни заведения.
Член 2. Отговорност за прилагане на настоящия правилник имат всички членовете на
академичния и неакадемичен състав на ВУМ.
Член 3. Правилото за конфиденциалност е гарантирано при работата с всички студенти.
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Глава Втора . Права и задължения на студенти от по-висока възрастова група и на
работещи студенти на непълно и пълно работно време
Член 1. Студентите от по-висока възрастова група и работещите студенти имат същите
права и задължения ,както и всички останали студенти на ВУМ съгласно Правилник за
правата и задълженията на студентите във ВУМ.
Член 2 . Студентите от по-висока възрастова група и работещите студенти участват
пълноценно в целия образователен процес и получават квалифицирана помощ относно
тяхното професионално развитие .
Член 3. При невъзможност на работещи студенти да посещават учебни занятия, им се
изготвя индивидуален план на обучението, съобразен , както с тяхната ангажираност ,така
и с тази на техните преподаватели. За целта студентът подава заявление в Учебен отдел и
след одобрение от Заместник ректора по учебна дейност и качество или Академичния
директор.

Към заявлението се предоставя документ, доказващ невъзможността на

студента да посещава редовно учебни занятия (копие от трудов договор, амбулаторен лист
за продължително лечение или гледане на болен член на семейството и др.).
Член 4. Студентите от посочената категория могат да се обучават по индивидуален
учебен план, който да предвижда усвояване на знания и умения в по-кратък срок –
едновременно за два курса. За да се обучава по индивидуален план, студентът трябва да
депозира молба до Заместник ректора по учебна дейност и качество или Академичния
директор, в която да са посочени мотиви. След положителна резолюция за реализация на
обучението по индивидуален план при сливане на два курса, студентът получава
индивидуални протоколи за явяване на изпити в рамките на сесиите, определени в графика
на учебния процес за съответната учебна година.
Член 5 . За студентите на индивидуален план на обучение не се организират
индивидуални лекции и не се определят дати на изпити или предаване на курсови работи,
или други оценъчни елементи извън датите за студентите от редовно или задочно
обучение.
Член 6. Студенти от по-висока възрастова група и работещи студенти имат всички права
да се

обучават в програми с партньорски институции, включително по договори за
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съвместни и/или двойни дипломи,но в този случай те

не могат

да преминават на

индивидуален план на обучение за периода на едновременно обучение във ВУМ и в
партньорската институция.
Член 7. Студентите от по-висока възрастова група и работещите студенти имат право да
ползват всички ресурси на ВУМ, в т.ч. цялата учебна, научна, производствена, битова,
културна и спортна база на ВУМ по ред, определен с отделни наредби. Те имат право да
ползват студентски общежития и заведения за хранене по ред, определен от ВУМ и
отделен правилник, както и 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.
Глава Трета . Права и задължения на чуждестранни студенти
Член 1 . Спазвайки принципите на на Еразъм харта за висше образование /Erasmus charter
for Higher Education/ , чийто притежател е ВУМ

за целия период на прилагане на

програмат Еразъм + на EС, както и изпълнявайки Стратегията на висшето училище за
интернационализация за периода 2015-2020 г., всички чуждестранни студенти във ВУМ
имат право да получат качественото обучение и успешната личностна и професионална
реализация, независимо от своята националност, пол ,религия или социален статус.
Член 2. Мисия на Висше училище по мениджмънт е да създаде приятна и приятелски
настроена среда за обучение и работа на своите чуждестранни студенти , както и да
изгради култура на общуване в многоезична и мултикултурна среда
Член 3. Всички чуждестранни студенти имат право да ползват абсолютно безвъзмездно
услугите на Център за Благополучие и обслужване на студенти към ВУМ , където могат
да получат всякаква подкрепа ,свързана с неакадемична помоща , а именно : ориентация и
адаптация в кампуса и града, където са настанение, ориентация в обществени институции,
вкл. и за кандидатстване и издаване на визи за трети страни, кадето се провеждат
практически стажове на студентите, определени от Кариерния център към ВУМ, помощ
при гарантиране на техния легален престой като студенти на ВУМ на територията на
България , грижи за тяхното физическо и психическо здраве .
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Член 4. Всички чуждестранни студенти на ВУМ имат права да получат неакадемична
помощ за адаптация и от тюторите, назначени към тях съгласно Правилник за устройство
на дейността на тюторната система във ВУМ.
Член 5 ВУМ чрез своите структури / Център БОС и тюторна система / се ангажира да
изгради добри отношения между студентите от различни националности, култури и
религия, организирайки събития, в които студентите могат да опознаят и узнаят повече за
живота, културата и религията на колегите си
Член 6. Всички чуждестранни студенти имат право да получават академична помощ във
връзка с адаптацията им към учебния процес във ВУМ от страна на техните преподаватели
и тютори, назначени от ВУМ.
Член 7. Всички чуждестранни студенти имат право да бъдат въвлечени

в различни

социални дейности с тяхното съгласие , предлагани от Център БОС с цел разнообразяване
на техния активен социален студентски живот и за по-бързата им адаптация .
Член 8. Всички чуждестранни студенти имат право да ползват всички ресурси на ВУМ, с
които то оперира , в т.ч. цялата учебна, научна, производствена, битова, културна и
спортна база на ВУМ по ред, определен с отделни наредби.
Глава Четвърта . Права и задължения на студенти с увреждания
Член 1. Всички студенти с физически увреждания имат всички права като студенти на
ВУМ да получат качествено висше образование. За целта ВУМ осигурява всички условия
тези студенти да имат равен достъп до всички ресурси на висшето училище , в т.ч . цялата
учебна, научна, производствена, битова, културна и спортна база на ВУМ . За целта са
изградени рампи и асансьори, които да улеснят придвижването на хора със специфични
потребности из двата кампуса на висшето училище.
Член 2 Ангажимент на Център БОС и на назначените от ВУМ тютори е да осигурят
активно включване на студенти с увреждания във всички социални събития и дейности,
организирани от Центъра или от други институции, с цел приобщаване и адаптация на тези
студенти .
Член 3. За по-лесното придвижване на хора с увреждания в кампусите на ВУМ в цялата
страната са изградени паркинги с определени места за паркиране на инвадили, както и
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достъпни рампи и съоръжения до учебните зали , аудитории, спортни и развлекателен
комплекси, студентски общежития .
Член 4 . Център БОС предлага с предимство работа на студенти с увреждания в своята
структура и при ползване на техните услуги, създава благоприятни условия за труд и
почивка.
Член 5. Студентите с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто,
както и диспансеризираните студенти имат право на облекчен режим на обучение по реда,
определен в Правилника за вътрешния ред на ВУМ
Член 6. Длъжностните лица от ВУМ, в т.ч. тютори, преподаватели, административен
персонал са задължени да оказват пълно съдействие на всички студенти с увреждания
при осъществяването на правата им по този правилник
Член 7. Всички студенти с увреждания имат право да получават подкрепа и помощ, когато
е нужно, по всяко време, като помощта отговаря на всички изисквания, а именно:
коректност, равно третиране и липса на дискриминация.
Член 8. Всички студенти с увреждания имат право да получат грижи

и за своето

психическо здраве от специалисти / тютори/ на ВУМ чрез оказване на съдействие при
посещение на консултант, специалист в психическото здраве.

Глава Пета . ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА
Промени в текста на настоящия правилник се могат да бъдат предлагани, обсъждани и
приемани на Ректорски съвет.
Гр.Варна, 2017 г.
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