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ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ 
 

КОМИСИЯ ПО ЕТИКА И АКАДЕМИЧНО ЕДИНСТВО 
 

Годишен доклад за дейността на Комисията 
За периода март 2018 – март 2019 

 
 През отчетния период Комисията по етика и академично единство 
продължава да осъществява своята дейност след избирането й през февруари 2016 
година.  
 Основните задачи и цели на Комисията по етика и академично единство е да 
наблюдава и гарантира спазването на Правилника за дейността, Правилника за 
вътрешния ред, Етичния кодекс на Висше училище по мениджмънт, както и да 
осъществява контролни функции по смисъла на чл. 34а, ал. 3 от Закона за висше 
образование. 
 
 Контролни функции 
 На свое редовно заседание Комисията разгледа проектобюджета на ВУМ и е 
установила, че той изцяло е изготвен да посрещне нуждите на ВУМ и са предвидени 
достатъчно средства за научно-изследователска дейност, закупуване на нова 
литература за библиотечния фонд и техника за преоборудване на студентските 
общежития и компютърните зали. 
 
 Етични норми и Академично единство 
През отчетния период в Комисията не са постъпвали жалби от страна на 
преподавателите, студентите и служителите във ВУМ за нарушения на Етичния 
кодекс. 
Комисията отчита, че дейностите на членовете на академичната общност във ВУМ са 
осъществявани при спазване принципите на законност, лоялност, безпристрастност, 
компетентност, отговорност и отчетност. 
 
 Документирани процедури за предотвратяване и санкциониране на изпитни 
измами и плагиатство 
 За отчетния период са подадени към Комисията общо 3 бр. документирани 
процедури за установяване на неетични практики (плагиатство) на студентски 
разработки – 2 за курсови работи и 1 за изпитна измама на студенти от 
бакалавърските програми. След като Комисията разгледа предоставените 
доказателства – работите бяха анулирани, а студентите санкционирани, съгласно 
действащия Правилник за предотвратяване, установяване и санкциониране на 
плагиатство и други неетични практики.  
За студентите от магистърските програми няма случаи на неетични практики, както 
на разработваните курсови работи/приекти, така и на димпломните работи. 
 
 
 В началото на академичната година бяха организирани станалите ежегодни 
семинари, на които студентите им е разяснено как да използват и цитират коректно 
чужда (или своя) интелектуална собственост. Тенденцията за намаляване на 
неетичните практики, плагиатство и изпитни измами във ВУМ се дължи да 
активното използване на специализиран софтуер за проверка на оригиналността и 
автетичността на разработваните писмени работи и дипломни работи. Заслуга имат 
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и преподавателите и служителите в учебните отдели в кампусите на ВУМ, които са в 
непрекъснат контакт със студентите и с това подпомагат изключително много 
борбата с изпитните измами и плагиатството. 
 
 Комисията отчита като Добра практика и разработените правила за 
провеждане на изпити във ВУМ. Писмените, анонимни изпитни разработки, 
провеждани в едновременно във всички кампуси, както и при спазване правилата за 
поведение по време на изпит гарантират честност и безпристрастност при 
провеждане и оценяване на изпитите. 
 
 План за дейността за 2019-2020 

 Да продължи практиката да се организират информационни семинари в 
началото на учебната година с цел да се предотратяват случаите на 
плагиатство и изпитни измами  

 Да се организират информационни дни свързани с добри етични практики или 
социална отговорност към важни за обществото ни проблеми и ангажиране на 
студентите в тях 

 Да се работи активно с преподавателите с цел повишаване информираността 
на студентите, относно коректните начини на цитирания, позоваване на 
източници и анализиране на критично мислене на литературните източници. 

 
 
 
 
1.03.2019 г.                        За Комисията по етика и академично единство 
        гр. Варна                                 проф. д-р Ганчо Ганчев /п/ 
                   


