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Чл.1. С настоящия правилник се регламентира устройството и 

дейността на Комисията по учебната дейност и образователна 

политика (КУДОП) към КМТМ.  

Чл.2. КУДОП се открива, преобразува и закрива с решение на 

Академичния съвет.  

Чл. 3. Този правилник е в съответствие с Правилника за 

устройството и дейността на КМТМ.  

Чл. 4. Съставът на Комисията по учебната дейност и 

образователна политика включва:  

1. Ректорът на КМТМ - председател;  

2. Началник учебен отдел 

3. Ръководител катедра „Маркетинг и търговия“;  

4. Ръководител катедра „Предприемачество и мениджмънт“;  

5. Ръководител катедра „Базово обучение“;  

Съставът на комисията се актуализира от АС и се утвърждава 

от Ректора на Колежа.  

Чл. 5. Функции на Комисията по учебната дейност и 

образователни политики:  

1. дава експертно мнение за съответствие на учебната 

документация на образователната политика на КМТМ и на 

утвърдените образователни стандарти;  

2. дава експертна оценка при актуализиране на учебната 

документация;  
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3. внася предложения за промяна в организацията на 

процеса на обучение в КМТМ;  

4. разглежда жалби на студенти и преподаватели във връзка 

с процеса на обучение;  

5. обсъжда и взема решения по различни проблеми на 

процеса на обучение изискващи координация със 

съществуващите в КМТМ учебни планове, например 

академични справки при преминаване от едно в друго ВУ.  

Чл. 6. Комисията се свиква по инициатива на председателя по 

необходимост.  

Чл. 7. Решенията се вземат с обикновено мнозинство. 

Заседанията са редовни, когато присъстват две трети от членовете.  

Чл. 8. Комисията публикува информация за своята дейност в 

интернет страницата на КМТМ.  

Правилникът на Комисията по учебната дейност и 

образователна политика е приет от Академическия съвет на 

КМТМ с Протокол № 4 от 22.12.2016 г. 


