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ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЮТОРНАТА СИСТЕМА В УНИВЕРСИТЕТА ПО
ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С настоящите правила се уреждат организацията на тюторната система в
Университета по хранителни технологии (УХТ) – Пловдив, правата и ангажименти на тюторите
и студентите от УХТ.
Чл. 2. Целта на тюторната система е създаване на ефективна и пълноценна връзка между
академичния състав и студентите за подпомагане на тяхната адаптация, обучение и успеваемост.
Със своите компетенции и авторитет тюторите допринасят за качеството на обучение на
студентите.
Чл. 3. (1) За подпомагане обучението на студентите в УХТ се определят:
1) Тютори (ментори) преподаватели
2) Тютори (ментори) студенти.
(2) Менторите преподаватели са преподаватели от специализираща катедра на основен
трудов договор в УХТ и имат преподавателски стаж не по-малък от три години.
(3) Менторите студенти са студенти от втори до последен курс в редовна форма на
обучение, предложени от Студентския съвет.
(4) Водещи принципи при определянето на ментори са:
- взаимно доверие;
- отговорност и мотивация;
- възможност за поддържане на ефективна и пълноценна връзка между преподаватели и
студенти.
II. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕНТОРИ
Чл. 4. (1) Менторите преподаватели се определят за всяка учебна година с решение на
факултетния съвет по предложение на катедрения съвет.
(2) Определят се най-малко един и не повече от двама ментори преподаватели за всяка
група (подгрупа) за един курс от специалността/специалностите, за които отговаря катедрата.
Определените ментори за курс и специалност отговарят за студенти в редовна и задочна форма
на обучение.
(3) Един ментор отговаря за не повече от 7 студента от един курс в редовна форма на
обучение.

(4) Имената на менторите преподаватели се публикуват на интернет страницата на УХТ, в
раздел „Студенти “.
(5) Преподавателите, определени за ментори, изпълняват ангажиментите си до
дипломирането на студентите, на които са наставници. Предсрочното освобождаване на ментора
става чрез подаване на заявление до ръководителя на катедрата и с решение на съвета на
специализиращата катедра и факултета.
(6) Изпълнението на ангажиментите като ментор се отчита от преподавателя като
извънаудиторна дейност съгласно Правилника за формиране на общата нормативна заетост на
академичния състав.
Чл. 5. (1) Менторите студенти се определят от Студентския съвет.
(2) Определя се най-малко един ментор за курс и специалност.
(3) Имената на менторите студенти и техни контакти се публикуват на интернет страницата
на УХТ, в раздел „Студенти”.
IІІ. АНГАЖИМЕНТИ НА МЕНТОРИТЕ
Чл. 6. Менторите преподаватели:
1) Поддържат постоянна и системна връзка със студентите, за които отговарят. Менторите
задължително предоставят на студентите адрес на електронна поща и/или телефон и/или
друг начин за електронна комуникация.
2) Провеждат срещи със студентите, за които отговарят, най-малко два пъти за един
семестър. Менторите представят на декана на факултета минимум два обобщени
протокола от проведените срещи или осъществена електронна комуникация за един
семестър.
3) Запознават студентите с по-важните решения на ръководството на УХТ и факултета,
свързани с учебната дейност, университетски мероприятия и събития, организирани от
звеното, в което се обучават студентите, социално-битови въпроси и др.
4) Оказват съдействие на студентите при избор на избираеми и факултативни дисциплини.
5) Следят учебния статус и успеваемостта на студентите – брой на успешно положени/
невзети тях изпити, заверки по съответните дисциплини, заверка на семестъра и др.
6) Представят мнения, становища и препоръки на студентите пред ръководството на
факултета и специализиращата катедра относно проблеми с отделни дисциплини,
преподаватели, експерти, обслужващи звена и др.
7) При необходимост съдействат на студентите за настаняване в студентски общежития и за
решаване на евентуални социално-битови проблеми.
Чл. 7. Менторите студенти:
1) Консултират своите колеги от курса и специалността, за която отговарят, по различни
въпроси, свързани с учебната дейност, университетски мероприятия, социално-битови
проблеми и др., в рамките на своя опит и компетентност.
2) Задължително предоставят адрес на електронна поща и/или телефон и/или друг начин за
електронна комуникация.
3) Съдействат на студентите при набавянето на учебници, лекционни курсове, ръководства и
др.
4) Насочват своите колеги и им съдействат за осъществяване на връзки с представители на
ръководството на УХТ, факултета и отделни звена, с преподаватели и служители в
зависимост от конкретния въпрос.
5) Представят на Студентския съвет мнения, становища и препоръки на студентите относно

проблеми с отделни дисциплини, преподаватели, експерти, обслужващи звена и др.
IV. АНГАЖИМЕНТИ НА СТУДЕНТИТЕ
Чл. 8. Студентите, обхванати от тюторната система в УХТ:
1) Спазват указанията, дадени им от менторите.
2) Информират менторите за възникнали проблеми, свързани с учебната дейност, социалнобитовите условия, обслужването от служители и др.
3) Представят конкретни предложения и инициативи за подобряване на учебната работа,
материалната база, обслужването и др.
V. ЕТИЧНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 9. (1) С настоящите правила се гарантират правата и задълженията на преподавателите и
студентите от УХТ, както и прозрачна процедура на системата за определяне на ментори,
съобразена с вътрешните нормативни документи на Университета.
(2) Менторите не разгласяват лична информация за студентите, станала им известна във
връзка с изпълнение на дейността им.
(3) Менторите не оповестяват получена от студентите информация във вид, който може да
доведе до ощетяване или други негативни последици за тях.
(4) Студентите представят вярна и по възможност обективна информация за дисциплини,
преподаватели, експерти и др.
VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на настоящите Правила, „ментор преподавател“ е преподавател – наставник
на съответния студент, който изпълнява функцията да съветва и напътства студента по време на
неговото обучение.
§ 2. По смисъла на настоящите Правила, „ментор студент“ е студент, който изпълнява
функцията да съветва и напътства друг студент по време на неговото обучение.
§ 3. За всички неуредени в настоящите Правила въпроси се прилага действащото българско
законодателство.
Настоящите Правила са приети с решение на Академичния съвет на УХТ (Протокол №
20/18.05.2017 г.) и влизат в сила от датата на приемането им.

