
 

 

ПРАВИЛНИК  

за дейността на Комисията по учебна дейност  

на Факултета по обществено здравеопазване,  

при Медицински университет “Проф. Д-р П. Стоянов”, Варна 
 

 

Чл.1. С настоящия правилник се регламентира устройството и дейността на 

Комисията по учебната дейност към Факултет по обществено здравеопазване 
/ФОЗ/ на Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов” - Варна /МУ – 

Варна/. 
 

Чл.2. Комисията по учебна дейност /КУД/ се открива, преобразува и закрива с 
решение на Факултетния съвет /ФС/ на ФОЗ. 

 
Чл. 3. Този правилник не може да противоречи на вътрешните и външни 

нормативни актове, уреждащи дейността на Медицински университет “Проф. 
д-р П. Стоянов” - Варна. 

 
Чл. 4. Съставът на Комисията по учебната дейност и образователни политики 

включва: 
1. Заместник-декан по учебната дейност - председател; 
2. Ръководители на катедри във ФОЗ; 

3. Ръководители на Програмни съвети на специалностите от 
професионално направление „Обществено здраве“ и 

професионално направление “Здравни грижи”. 
Съставът на комисията се актуализира от ФС, по предложение на 

Председателя или Декана на ФОЗ. 
 

Чл. 5. Функции на Комисията по учебната дейност към ФОЗ: 
1. дава експертно мнение за съответствие на учебната документация и на 

образователната политика на ФОЗ при Медицински университет “Проф. 
д-р П. Стоянов” - Варна с образователните стандарти, мисията, 

приоритетите и задачите на  Медицински университет “Проф. д-р П. 
Стоянов” - Варна; 
2. дава експертна оценка при актуализиране на учебната документация на 

специалностите oт двете професионални направления “Обществено 
здраве” и “Здравни грижи”, по които се провежда обучение във ФОЗ; 



3. внася предложения за промяна в правилника за структурата и 
организацията на процеса на обучение в Медицински университет “Проф. 

д-р П. Стоянов” - Варна; 
4. разглежда и признава дипломи на студенти завършили чуждестранни 

висши училища; 
5. разглежда жалби на студенти и преподаватели във връзка с процеса на 

обучение; 
6. обсъжда и взема решения по различни проблеми на процеса на 

обучение, изискващи координация между отделните Програмни съвети 
във ФОЗ. 

 
Чл. 6. Комисията се свиква по инициатива на председателя пoне веднъж 

годишно. 
 

Чл. 7. Решенията се вземат с обикновено мнозинство. Заседанията са редовни, 
когато присъстват две трети от членовете. 
 

Чл. 8. Комисията публикува информация за своята дейност в интернет 
страницата на Медицински университет “Проф. д-р П. Стоянов”, Варна. 

 
 

Правилникът на Комисията по учебната дейност към ФОЗ е приет с 
решение на ФС на ФОЗ Протокол № 106/ 28.11.2016г. 


