
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ 

 

ДОКЛАД НА 

СЕКЦИЯ „СТУДЕНТСКИ НЕЕТИЧНИ ПРАКТИКИ“ 

За Установяване на изпитни измами и плагиатство 

За периода 25.01.2018 г. – 25.01.2023 г. 

 

 

 През отчетния период Секция „Студентски неетични практики“ продължава 

да осъществява своята дейност по установяване и санкциониране на студенти при доказани 

измами и плагиатство. 

 Основните задачи и цели на Секция „Студентски неетични практики“ е да 

наблюдава и гарантира спазването на Правилника за предотвратяване, установяване и 

санкциониране на плагиатство и други неетични практики във Висше училище по 

мениджмънт, гр. Варна, Правилника за дейността, Правилника за вътрешния ред, Етичния 

кодекс на Висше училище по мениджмънт. 

  

1. Документирани процедури за предотвратяване и санкциониране на изпитни 

измами и плагиатство 

  

За отчетния период към Секцията са подадени общо 34 бр. документирани процедури 

за установяване на неетични практики (плагиатство) на студентски разработки, от които 1 е 

за преписване на изпити и 33 са за плагиатство. За студентите от магистърските програми 

няма случаи на неетични практики, както на разработваните курсови работи/проекти, така 

и на дипломните работи. 

Представените данни са изложени в табл. 1. по показателите плагиатство и изпитни 

измами и по направленията, в които ВУМ обучава студенти. 

 

 

 

 



Табл. 1. 

Установени случаи на неетични практики за периода 1.01.2018 г. – 25.01.2023 г. 

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 

 

 Общо 

Плагиатство общ 

брой 

3 0 2 12 17  34 

Изпитни измами 1 0 0 0 0  1 

Плагиатство 2 0 2 12 17  33 

      
  

По направления 
2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2022 

г. 

 Общо 

3.7. 2 0 2 1 4  9 

3.8. 0 0 0 0 0  0 

3.9. 1 0 0 7 13  21 

4.6. 0 0 0 4 0  4 

 

Плагиатството е установено чрез използването на специализиран софтуер за 

проверка на оригиналността и автентичността на разработваните писмени работи и 

дипломни работи - Turnitin.  

Заслуга имат 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. Всички студенти са уведомени и 

помолени за обяснение от Академичния директор. След получаването на обяснения, Секция 

„Студентски неетични практики“ е взела съответните решения за наказания и е уведомила 

писмено студентите. Взети са допълнителни мерки за предотвратяване на подобни случаи 

чрез допълнителни разяснения на студентите по всички модули. 

 

 

2. Мерки, предприети  за предотвратяване на плагиатство и изпитни измами 

 



В началото на всяка академична година се организират станалите ежегодни семинари, на 

които на студентите им е разяснено как да използват и цитират коректно чужда (или своя) 

интелектуална собственост. Във всяка дисциплина преподавателите дават допълнителни 

разяснения и множество примери за избягване на плагиатството. Въведена е дисциплината 

„Академичен английски език“ (от септември 2021 г.), в която се набляга на засиленото 

изучаване на изследователски методи и писане на английски език, както и избягване на 

плагиатството. 

 Секцията отчита като добра практика и разработените правила за провеждане 

на изпити във ВУМ. Писмените, анонимни изпитни разработки, провеждани  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. 

 

  

 

3. Описание на процедурата: 

 

Процедурата е ясно разписана в Правилник за предотвратяване, установяване и 

санкциониране на плагиатство и други неетични практики във Висше училище по 

мениджмънт, гр. Варна. 

1/ Изпитни работи, опити за преписване 

Изпитната работа се предава в учебен отдел, където се прави копие, а оригиналът се 

предава на преподавателя за оценяване, независимо от процедурата по установяване  и 

санкциониране на предполагаемата неетична практика. 

 Квесторът предоставя на служителите в учебен отдел: 

 - Име / номер на кандидата 

 - Идентификация на програмата и съответната дисциплина 

- Събраните доказателства (записки, учебник и всякакъв друг неразрешен носител на 

информация) 

- данни за контакт на свидетели (квестор или студент), присъствали на 

установяването на предполагаеми неетични действия 



- доклад на квестора, в който се изясняват подробности около установяването на 

предполагаемата неетична практика  

Така събраните документи, заедно с копието на изпитната работа, се предоставят на 

Заместник-ректора по учебна дейност и качество и/или Академичния директор.  

 

2/ Установяване на предполагаеми неетични практики, извършени в условията 

на провеждащ се изпит или друга форма на присъствено оценяване, в периода на 

проверка и оценяване на изпитните работи 

(1) Ако проверяващият изпитните работи преподавател, независимо дали в процеса 

на проверка или след това, предположи, че кандидатът е извършил неетични действия при 

изготвяне на изпитната си работа, докладва по въпроса в писмен вид на Заместник-ректора 

по учебна дейност и качество и/или Академичния директор възможно най-скоро. 

Твърденията за предполагаемо плагиатство трябва да се придружават от документи, 

удостоверяващи, че всички източници на плагиатството в текста могат да бъдат 

недвусмислено идентифицирани. В този контекст, всички текстове с плагиатство трябва да 

бъдат ясно маркирани, а съответните първоизточници – ясно посочени. 

(2) Изпитната работа се оценява независимо от съмненията за неетични действия, 

след което се предоставя на служителите в учебен отдел. 

(3) Копие от изпитната работа се предоставя на Заместник-ректора по учебна дейност 

и качество и/или Академичния директор от служителите в учебен отдел. 

 

3/ Установяване на неетични практики при предаване и проверка на курсови или 

дипломни работи 

(1) Ако преподавател или член на администрацията установи, че при изготвянето на 

курсова или дипломна работа, предадена от студент за проверка и оценяване, е извършено 

плагиатство, той е длъжен да уведоми Заместник-ректора по учебна дейност и качество 

и/или Академичния директор преди да бъде обявена и вписана оценката на курсовата или 

дипломната работа. 

(2) Твърденията за предполагаемо плагиатство трябва да се придружават от 

документи, удостоверяващи, че всички източници на плагиатството в текста могат да бъдат 



недвусмислено идентифицирани. В този контекст, всички текстове с плагиатство трябва да 

бъдат ясно маркирани, а съответните първоизточници – ясно посочени. 

(3) При наличие на доклад към въпросната студентска работа, генериран чрез 

специализирани софтуерни програми за установяване на плагиатство, копие от доклада 

(електронно или хартиено) се предоставя на Заместник-ректора по учебна дейност и 

качество или Академичния директор. 

 

4/ Докладване на предполагаеми неетични практики 

(1) Всички случаи на предполагаеми неетични практики, трябва да бъдат докладвани 

на Секция „Студентски неетични практики“ в съответствие с правилата и процедурите на 

Правилника за предотвратяване, установяване и санкциониране на плагиатство и други 

неетични практики във Висше училище по мениджмънт.  

(2) Сигналите за предполагаеми неетични действия, извършени от страна на студенти 

на ВУМ, се докладват на Заместник-ректора по учебна дейност и качество и/или 

Академичния директор. Заместник-ректорът по учебна дейност и качество и/или 

Академичният директор сезират Секция „Студентски неетични практики“ като предоставят 

всички налични доказателства по етичния казус. 

(4) По всяко време след издаване на диплома на ВУМ на лице, за което възникне 

съмнение или бъде подаден сигнал и/или жалба за извършена неетична практика по време 

на обучението му във ВУМ и във връзка с издаването на диплома на ВУМ, случаят се 

докладва на Заместник-ректора по учебна дейност и качество и/или Академичния директор. 

Заместник-ректорът по учебна дейност и качество и/или Академичният директор сезират 

Секция „Студентски неетични практики“ като предоставят всички налични доказателства 

по етичния казус. За тази цел имат право да изискат от лицето, подало сигнал или жалба, да 

предостави допълнителни доказателства и разяснения, свързани с етичния казус. 

(5) Твърденията за предполагаемо плагиатство трябва да се придружават от 

документи, удостоверяващи, че всички източници на плагиатството в текста могат да бъдат 

недвусмислено идентифицирани. В този контекст, всички текстове с плагиатство трябва да 

бъдат ясно маркирани, а съответните първоизточници – ясно посочени. 

(6) Докладите към студентските работи, генерирани от софтуерни програми за 

установяване на плагиатство (например TURNITIN) не трябва да се използват 



самостоятелно или да се считат за единствен начин за идентифициране на плагиатство. 

Резултатите трябва да бъдат тълкувани, за да се определи дали дадено твърдение за 

плагиатство е обосновано. Необходимо е да бъдат разгледани първоизточниците и да се 

вземат под внимание и други показатели, сочещи плагиатство. Последните могат да 

включват: промени в стила на писане, използване на специализиран речник или изрази, 

непривични за демонстрираното ниво на владеене на терминология от страна на студента, 

несъответствия в качеството на писане или в използваните шрифтове, различия при 

форматирането на различни части на текста. 

(7) След получаване на предоставените доказателства и документи, свързани с 

предполагаемата неетична практика, Заместник-ректорът по учебна дейност и качество / 

Академичният директор или Заместник-ректорът по научноизследователска дейност: 

1. уведомяват в писмена форма лицето за възникналите обстоятелства около 

извършената от студента предполагаема неетична практика;  

2. дават възможност на лицето да даде обяснение, което би могло да изясни 

обстоятелствата около неговите предполагаеми неетични действия. Срокът за отговор 

трябва да е изрично упоменат в уведомителното писмо или имейл. Срокът не може да е по-

кратък от три работни дни. 

3. Когато предполагаемите неетични действия са свързани с тайна договорка между 

двама или повече студенти на ВУМ, канят студентите на отделни срещи възможно най-

скоро, на които да бъдат изяснени становищата на студентите по етичния казус. На срещите 

задължително присъства и още един служител на ВУМ. Примерните въпроси са посочени 

във формуляра за изясняване на обстоятелствата около предполагаема договорка между 

двама или повече студенти (приложение 2а и 2б от Правилника за предотвратяване, 

установяване и санкциониране на плагиатство и други неетични практики във Висше 

училище по мениджмънт). Отговорите се записват от служителя, присъстващ на срещата, а 

формулярът се предоставя на студента за подпис.  

4. След изпълнение на процедурите събраните доказателства заедно с обяснението 

на студента/служителя, ако има такова, и формулярите, ако студентите са се явили на 

срещата, се предават от Заместник-ректора по учебна дейност и качество / Академичния 

директор или Заместник-ректорът по научноизследователска дейност на Секция 

„Студентски неетични практики“, която да разгледа на свое заседание етичния казус, 



свързан с установяването и санкционирането на неетичните практики. Към събраните 

доказателства, се прилага формуляр за докладване на предполагаема неетична практика 

(приложение 1 от Правилника за предотвратяване, установяване и санкциониране на 

плагиатство и други неетични практики във Висше училище по мениджмънт), в който  от 

Заместник- ректорът по учебна дейност и качество или Академичният директор вписват 

своето становище по етичния казус с предложение за отхвърляне на обвиненията за 

неетични действия или с предложение за налагане на конкретно наказание по реда на чл. 10 

на Правилника за предотвратяване, установяване и санкциониране на плагиатство и други 

неетични практики във Висше училище по мениджмънт.  

 

5/ Секция „Студентски неетични практики“ провежда заседание, на което взима 

решение по докладваните предполагаеми неетични практики. 

(2) Секция „Студентски неетични практики“ уведомява заинтересованите страни или 

упълномощава подалия документите за разглеждане да уведоми за взетото решение в срок 

от 5 работни дни от датата на заседанието. 

(3) Заинтересованите страни имат право в 7 дневен срок да обжалват евентуални 

нарушения на процедурата.  Жалбата се депозира в учебен отдел. 

(4) При депозирана жалба от страна на студент за нарушаване на тази процедура, 

Ректорът има право да върне случая за преразглеждане от  Секция „Студентски неетични 

практики“  

(5) При отсъствие на жалба, когато решението включва предложение за налагането 

на санкции на студенти,  учебен отдел следва да изпълни взетото решение. 

(6) Учебен отдел съхранява копие от решението и заповедта в досието на 

студента/ите. 

 

6/ Санкции 

(1) При първо нарушение съгласно разпоредбите на този правилник и в съответствие 

с останалите нормативни документи на ВУМ, студентът се наказва с: 

1. Порицание 

2. Анулиране на оценката по оценъчния елемент, във връзка с който е извършена 

неетичната практика 



(2) При второ нарушение съгласно разпоредбите на този правилник и в съответствие 

с останалите нормативни документи на ВУМ, студентът се наказва с: 

1. Предупреждение за отстраняване за определен срок 

2. Анулиране на оценката по оценъчния елемент, във връзка с който е извършена 

неетичната практика 

(3) При трето нарушение съгласно разпоредбите на този правилник и в съответствие 

с останалите нормативни документи на ВУМ, студентът се наказва с: 

1. Анулиране на оценката по оценъчния елемент, във връзка с който е извършена 

неетичната практика  

2. Отстраняване от ВУМ 

 

 

 

10.01.2023 г.                        Секция „Студентски неетични практики“ 

гр. Варна                                              Изготвил: доц. Д-р Ина Станоева   

                


