ПРАВИЛА
ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И САНКЦИОНИРАНЕ НА
ИЗПИТНИ ИЗМАМИ
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Настоящите правила регламентират процедурите за
предотвратяване и санкциониране на изпитни измами от страна на
студентите в УХТ, когато се явяват на предварителни, редовни и други
изпити, контролни работи, текущи тестове, курсови работи и задачи и т.н.,
както и при провеждане на друг вид писмено изпитване (оттук нататък
писмено изпитване за всичко изброено дотук) за проверка на знанията и
уменията им съгласно чл. 44, ал. 2 от Закона за висшето образование и чл.
18, ал. 2 и 3 от Правилника за организация на учебната дейност в
Университета по хранителни технологии (УХТ).
(2) Правилата се отнасят за образователно-квалификационните
степени „бакалавър“ и „магистър“ и всички форми за организация на
учебния процес (редовна, задочна, дистанционна, факултативна и
индивидуална).
Чл. 2. (1) Обект на настоящите правила са предварителните, редовните и
други изпити, контролни работи или текущи тестове, както и друг вид
писмено изпитване за проверка на знанията и уменията на студентите в
УХТ.
(2) Различните видове изпитване са заложени в учебния план на
съответната специалност и са регламентирани в учебната програма по
съответната дисциплина.
ІI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

НА

СТУДЕНТИТЕ

ПРИ

ПРОВЕЖДАНЕ

НА

ПИСМЕНО

ИЗПИТВАНЕ

Чл. 3. Студентът е длъжен да се яви на определената дата за провеждане
на писменото изпитване не по-късно от десет минути преди началото на
изпита.
Чл. 4. По време на провеждане на писменото изпитване студентите са
длъжни да спазват следните изисквания:
(1) Личните вещи, които не са им необходими, се поставят на
място в залата, посочено от преподавателя.
1

(2) Студентите имат достъп до лични вещи, като например
документ за самоличност, лекарства, вода и др.
(3) По преценка на преподавателя някои лични вещи, които
създават условия за измама, могат да бъдат забранени за ползване, а
достъпът на студентите до тях да бъде ограничен.
(4) По време на писменото изпитване не се разрешават ползването
и достъпът до следните предмети:
1. учебници, сборници, ръководства, наръчници, справочници,
речници и други учебни пособия, освен ако преподавателят
изрично не е разрешил това;
2. нерегламентирани помощни материали;
3. преносими компютри, таблети, както и всякакви други
електронни устройства, използвани като средство за съхранение
и възпроизвеждане на текст, звук и образ, освен ако
преподавателят не е разрешил ползването на подобни
устройства, необходими за конкретния случай;
4. мобилни телефони, хендсфри, слушалки и други технически
средства за комуникация;
5. калъфи за очила, куфари, чанти, торби, шапки и обемисти
връхни дрехи;
6. листове, бележници или други материали, нямащи отношение
към провеждането на изпита.
(5) В случай, че някой от студентите се откаже от полагането на
изпит, той може да напусне залата не по-рано от 15 минути след началото
на изпита, без да има възможност да продължи писменото изпитване след
това.
(6) Използването на тоалетна става само с изричното разрешение
на преподавателя.
ІII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНО

ИЗПИТВАНЕ

Чл. 5. Преподавателите трябва да създадат условия, които не толерират и
не поощряват измами от страна на студентите при явяване на писмено
изпитване за проверка на знанията и уменията им.
Чл. 6. Преподавателите са задължени да следят за изпълнение на
условията по чл. 3 и чл. 4 от настоящите правила.
2

ІV. ИЗМАМИ ПРИ ПИСМЕНО ИЗПИТВАНЕ
Чл. 7. Като изпитна измама от страна на студентите при явяване на
писмено изпитване в УХТ се класифицират следните действия:
1. употреба без разрешение на преподавателя на някои от
забранените предмети в чл. 4, ал. 4 от настоящите правила;
2. преписване или опит за преписване по време на писменото
изпитване за проверка на знанията и уменията на студента;
3. подсказване по време на писменото изпитване;
4. явяване на друго лице на писменото изпитване вместо студента;
5. установяване на фалшифициране и подмяна на изпитни резултати;
6. установяване на фалшифициране, укриване, подправяне на
документи, попълване на неверни данни и други документни
измами;
7. неразрешено изнасяне и разпространяване на изпитни материали.
V. УСТАНОВЯВАНЕ И ДОКАЗВАНЕ НА ИЗПИТНА ИЗМАМА
Чл. 8. (1) В случай, че даден студент е уличен в преписване, опит за
преписване, използване на мобилен телефон или аналогични на него
електронни устройства за подсказване или в непристойно поведение по
време на изпитването, то се прекратява съгласно разпоредбите на чл. 23 от
Правилника за организация на учебната дейност в УХТ.
(2) Обстоятелствата при установяване на изпитни измами, описани
по-горе, се удостоверяват от най-малко двама студенти или втори
преподавател / технически сътрудник в съответствие с изискванията на чл.
12, ал. 2 от Правилника за организация на учебната дейност в УХТ.
VI. САНКЦИИ
Чл. 9. (1) Студент, уличен в изпитна измама, се отстранява от УХТ за срок
не по-малък от една година съгласно разпоредбите на чл. 23 от Правилника
за организация на учебната дейност в УХТ.
(2) Отстраняването става съгласно заповед на Ректора на основание
на доклад от декана и преподавателя (членовете на изпитната комисия),
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установили нарушението, на основание чл. 23 от Правилника за
организация на учебната дейност в УХТ.
Чл. 10. (1) При налагане на санкциите се спазват следните принципи:
1. санкциите се налагат с цел да се предотврати извършването на
подобни нови нарушения;
2. за едно конкретно нарушение може да бъде наложено само едно
наказание.
(2) Санкциите на студенти, уличени в изпитна измама, се налагат
на основание на чл. 23 от Правилника за организация на учебната дейност
в УХТ.
Чл. 11. Студентът има право да обжалва наложената му санкция относно
студентското му положение в съответствие с разпоредбите на чл. 44, ал. 1,
т. 14 от Правилника за организация на учебната дейност в УХТ.
VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящите правила влизат в сила от учебната 2017/2018 г.
§ 2. Настоящите правила са приети на заседание на Академичния съвет на
УХТ с Протокол № 20 от 18.05.2017 г.
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