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ПРАВИЛА
НА НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ
„ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА
СТУДЕНТСКИ ЖАЛБИ
1. Студентските права се гарантират от ЗВО и са разписани във
вътрешните правилници на НМА (Правилник за устройството и
дейността на Националната музикална академия „Проф. Панчо
Владигеров“, Етичен кодекс, Правилник за устройството и
дейността на Комисията по учебна дейност).
2. Общите интереси на студентите се защитават от Студентския съвет,
който има свое представителство във всички органи на управление
на НМА.
3. Разглеждането и ефективното довеждане до решение на постъпили
студентски жалби, отнасящи се до процеса на обучение, е във
функциите на Академичната комисия по учебна дейност (чл. 5, т. 4
от Правилник за устройството и дейността на Академичната
комисия по учебната дейност в НМА „Проф. Панчо Владигеров“).
4. Съгласно разработената от Студентски съвет система по
студентските жалби се подават до деканите на факултетите.
5. Деканът, заместник-деканът, съвместно с Комисията по учебна
дейност (когато жалбата се отнася до учебния процес) или Етичната
комисия (ако жалбата е във връзка с нарушаване на етиката) вземат

решение по отношение на жалбата и го предлагат на Факултетния
съвет.
6. Факултетният съвет обсъжда критически решението, като го
утвърждава със или без изменения.
7. Студентският съвет санкционира – приема или не приема –
факултетното решение.
8. При неприемане на факултетното решение Студентският съвет
излага писмено мотиви, поради които не приема решението, и
изисква от съответното ръководство ново разглеждане, вече с
вземане предвид на изложените мотиви.
9. Факултетният съвет се запознава с мотивите на Студентския съвет и
a. Приема мотивите на Студентския съвет, като предлага на ФС
ново, съобразено с тях решение;
или
b. не приема мотивите на Студентския съвет и предлага на
обсъждане от Академичния съвет своето решение заедно с
мотивите на СС.
c. АС на свое заседание взема окончателно решение по жалбата.

Правилата са актуализирани и приети на заседание на АС на
22.02.2018 г.

