Информация за извършена проверка в Медицинския университет - София

В изпълнение на Заповед № РД09-2618/26.06.2017 г. на министъра на образованието
и науката комисията от експертите от дирекции „Висше образование“ и „Финанси“
извърши проверка в Медицинския университет – София (МУ), на 26.06.2017 г.
Проверката обхвана спазването и прилагането на разпоредбата на чл. 95, ал. 9 от
Закона за висшето образование (ЗВО) по отношение осигуряване за гражданите от страни
членки на ЕС и ЕИП възможността да заплащат такси за обучението си при условията и по
реда, определени за български граждани, както и действащия ред за кандидатстване и
записване за обучение на гражданите от страни членки на ЕС и ЕИП в МУ-София, за
предстоящата учебна 2017-2018 г.
За установените факти и направените изводи е съставен констативен протокол.
Към ръководството на университета са отправени следните препоръки:
• Да бъдат осигурени условия за равен достъп до кандидатстване и обучение на български и
на английски език за кандидат-студентите от ЕС и ЕИП;
• Таксите, които заплащат студентите от ЕС и ЕИП, да бъдат съобразени с изискванията на
чл. 95, ал. 9 от ЗВО и с утвърдените от Министерския съвет такси за кандидатстване и за
обучение в държавните висши училища за съответна учебна година;
• В Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти от МУ – София, да
се подават реални данни относно основанието за прием на гражданите от ЕС и ЕИП.
• За регламентиране на събираните такси за обучение от чуждестранните граждани на
страни членки на ЕС и ЕИП в Правилника на висшето училище да бъде създадена уредба,
която да доведе до яснота върху компонентите на събираните такси: да бъдат разграничени
таксата за платено обучение по чл. 95, ал. 4 от ЗВО и таксата, която висшето училище ще
събира за предоставяне на чуждоезиково обучение.
В срок до 1 октомври 2017 г. ръководството на университета следва да уведоми
МОН за мерките, които ще предприеме за изпълнение на направените препоръки.

