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ПРАВИЛНИК
ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО
ЕТИКА И АКАДЕМИЧНО ЕДИНСТВО В
БУРГАСКИЯ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

Чл. 1. Този правилник регламентира политиката и реда за етиката и
академично единство в Бургаския свободен университет (БСУ).
Чл. 2. Целта на Комисията по етика и академично единство е да насърчава
и гарантира спазването на Етичния кодекс за академично единство на БСУ.
Чл. 3. Задачите на Комисията по етика и академично единство са да
наблюдава спазването на Етичния кодекс за академично единство, да изказва
компетентни становища на основата на добри академични практики и да
предлага на Академичния съвет етично обосновани решения на по-сложни
казуси.
Чл. 4. Създава се постоянна Комисия по етика и академично единство
(Комисията) в БСУ, с председател зам.-ректора по научноизследователската
дейност и международното сътрудничество, която се избира с решение на
Академичния съвет на БСУ и включваща със съвещателен глас в състава си
председателя на Студентския съвет.
Чл. 5. Комисията по етика и академично единство може да се сезира, но
също и да се самосезира, за да предприеме разследване на определен казус в
академичната среда на БСУ.
Чл. 6. Комисията по етика и академично единство прави периодичен
мониторинг по нормите и принципите залегнали в глава втора, трета, четвърта,
пета и шеста на Етичния кодекс за академично единство и внася годишен доклад
пред Академичния съвет на БСУ.
Чл. 7. (1) При създаване на обстоятелства на нарушаване на академичните
ценности на БСУ - истината, свободата, хуманизмът, справедливостта и
доверието незабавно се уведомява Комисията с описание на нарушението
(2) При искане на Комисията, ако това се налага във връзка с нарушаване
на академичните ценности нарушителите са длъжни да предоставят писмени
описания на обстоятелствата около нарушението.
(3) Когато нарушението е настъпило при действия с други организации или
лица извън БСУ се търси информация и от други извършители.
Чл. 8. Комисията вписва всички депозирани нарушения.
Чл. 9. Комисията се произнася относно депозираните нарушения с решение
дали следва да се предприемат административни действия и с препоръки към
базовите звена и центрове за последващи дейности.
Чл. 10. (1) Комисията прави ежегоден мониторинг на общите принципи и
изисквания, приложими към учените, според на Европейската харта на учените.
(2) При необходимост, Комисията прави и прегледи на по-кратки периоди.
Чл. 11. Комисията прави ежегоден мониторинг на изискванията на Етичния
кодекс на БСУ и на европейския Кодекс за назначаване на изследователи и
произтичащите от тях етични норми и правила за интелектуалната собственост
и използването на резултатите от изследванията в БСУ. Служителите на БСУ
трябва незабавно да уведомяват Комисията в случаите на:
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1. нарушаване на етични норми и правата на интелектуална собственост
на БСУ;
2. нарушаване на етични норми и правата на интелектуална собственост на
трета страна от БСУ и/или от негови служители.
Заключителна разпоредба
Този правилник е изготвен на основание на Закона за развитие на
академичния състав в Р. България, Правилника за развитие на академичния
състав в БСУ и Етичния кодекс за академично единство.
Правилникът е приет на заседание на Академичния съвет на БСУ на 3
октомври 2016 г. с протокол № 5.
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