Информация
за извършена проверка в Техническия университет - Габрово
В изпълнение на Заповед № РД 09-15/09.01.2018 г. на министъра на
образованието и науката в периода от 10.01.2018 г. до 12.01.2018 г., комисия от
Министерството на образованието и науката извърши проверка в Техническия
университет – Габрово.
Предмет на проверката бяха формите, приети във висшето училище за
осъществяване на контрол относно присъствието и заетостта на студентите на
занятията, предвидени по учебните планове, съобразно организацията им в седмичните
програми (разписи) и реда и условията за провеждане на обучение по индивидуални
учебни планове и по модела „бизнес-ориентирано обучение“, както и работата на
Департамента за езиково и специализирано обучение (ДЕСО).
В хода на проверката не бяха констатирани нарушения. За установените факти и
направените изводи е съставен протокол.
С цел оптимизиране на работата и осигуряване на публичност и прозрачност по
отношение решенията на ръководството на Техническия университет – Габрово, са
направени следните препоръки:
1. В случай че моделът „бизнес-ориентирано обучение“ се утвърди като успешен
за висшето училище и полезен за студентите, условията и редът за провеждането
му да се регламентират в Правилника за организацията на учебната дейност,
приет от Академическия съвет (АС) на висшето училище в съответствие с чл. 30,
ал. 1, т. 5 и т. 14 от Закона за висшето образование.
2. Протоколите от проведените заседания на АС и взетите решения, касаещи
модела „бизнес-ориентирано обучение“, да се публикуват, с което да се осигурят
публичност и прозрачност.
3. В Правилника за устройството и дейността на ДЕСО да се прецизира
разпоредбата на чл. 16, т. 4 Направление „Обучение и специализация на българи
от чужбина“ с цел да се внесе повече яснота относно приема и обучението на
студентите и курсовете за специализанти.
В срок до 23.03.2018 г. ръководството на Техническия университет – Габрово,
следва да уведоми Министерството на образованието и науката за мерките, които ще
предприеме за изпълнение на препоръките.

