
Р е г л а м е н т  
за реакция при неетични прояви  

във Филологическия факултет при ПУ „Паисий Хилендарски” 
 

Настоящият регламент се основава на Закона за висшето образование, чл. 58, 59, 

71 и 74 , както и на Правилника на ПУ „ Паисий Хилендарски”  в частта, която се 

отнася до  установяване на нарушения и  разрешаване на конфликти. 

 

Под  нечестна проява на студент, преподавател или служител във ФФ се разбира: 

 преписване или опит за преписване по време на изпити, контролни и текущи 

тестове за проверка на знанията и уменията на студента; 

 представяне като свои на чужди писмени работи, проекти, курсови, домашни и 

друг тип задания, със или без съгласието на техния автор, вкл. представяне на 

работи, преведени от чужди езици или заимствани от интернет; 

 използване на непозволени средства и комуникации, вкл. интернет, мобилни и 

други устройства, за подсказване и чужда помощ по време на изпит или при 

подготовка и защита на задания за самостоятелна работа; 

 фалшифициране и подмяна на изпитни резултати; 

 фалшифициране, укриване, подправяне на документи, попълване на неверни 

данни и други документни измами; 

 плагиатство на чужди научни резултати, идеи и интелектуална собственост и 

представянето им като свои със или без разрешение на техния автор; 

 присвояване на чужда интелектуална собственост. 

Действия и мерки при нечестни прояви: 

1. За предотвратяване на нечестни прояви основната политика е превенцията. 

2. Преподавателите и служителите на факултета заемат активна позиция по 

време на занятия и при социални контакти със студентите, като поощряват 

тези, които се отнасят сериозно към своите задължения, работят 

самостоятелно и по честен начин подготвят и взимат изпитите си. 

3. Преподавателите и служителите на факултета трябва да създават условия за 

нетолериране и непоощряване на плагиатството и неетичните академични 

прояви от всякакъв род на студенти и свои колеги. 

4. За противодействие срещу нечестни прояви от страна на студентите, при 

съмнения за преписване и използване на непозволени средства и 

комуникации, преподавателите могат да провеждат допълнително устно 

препитване, вторичен изпит и др. за установяване на реалните знания на 

студента. 

5. За избягване на възможни нарушения и умишлено поставяне на незаслужени 

оценки на студенти всички семестриални изпити трябва да се провеждат от 

комисия от  поне двама преподаватели, определени с решение на КС.  

6. При забелязани нечестни прояви студентите, преподавателите и служителите 

на ФФ трябва да сигнализират за случая писмено на ръководителя на ка-

тедрата, Факултетната комисия по качество или ръководството на факултета. 

При установено преписване работата на студента може да се анулира  и той 

да бъде призован да напусне изпита. 



Административен ред при неетични прояви: 

1. Доклади, жалби, сигнали и др. за конкретни нечестни прояви във факултета 

се подават писмено  в деканата на ФФ и се разглеждат от ръководството в 

срок до 10 работни дни. По негова преценка могат да бъдат представени за 

разрешаване от ФС. 

2. При подадени групови сигнали за нечестни прояви, оплаквания от 

некоректно поведение, в разрез с общоприетите морални и етични 

академични норми или случаи на корупция Факултетната комисия по 

качество може да инициира специално анкетно проучване за установяване на 

реалната ситуация.  

3. При доказан случай на преписване или плагиатство от студент работата му 

не се зачита. 

4. При доказан случай на плагиатство от член на академичния състав, той се 

наказва със „Забележка”, лишава се за период от една календарна година от 

допълнително материално стимулиране и подпомагане при участие в научни 

форуми от страна на ФФ. 

5. Наказанията по т. 3 и т. 4 се налагат от Декана след решение на ДС. 

 


