
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ  

„ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ 

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС 

ЗА АКАДЕМИЧНО ЕДИНСТВО 

 

Академичната общност на Варненски свободен университет 

„Черноризец Храбър“: 

• като се ръководи от идеята, че мисията на университетите по 

създаването, преподаването и разпространението на знанието е основен 

фактор за развитието и благополучието на обществата; 

• като осъзнава отговорността си като академична общност на едно 

от най-големите частни висши училища в страната с международен 

авторитет и признание; 

• в търсене на истината и в съгласие с традициите в европейските 

университети и европейските културни ценности, в основата на които е 

зачитането на свободата и достойнството на човешката личност 

предложи на Академичния съвет на ВСУ „Черноризец Храбър" 

приемането на настоящия Етичен кодекс за академично единство. 

 

Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. Този кодекс определя основните етични принципи, ценности и 

правила за поведение на академичното ръководство, преподавателите, 

студентите, докторантите и служителите във ВСУ „Черноризец Храбър“.  

Чл. 2. Академичното единство включва: образователния процес, 

научноизследователската дейност, институционалните и 

междуличностните отношения във ВСУ „Черноризец Храбър“. 

Чл. 3. Цел на етичният кодекс е постигането и поддържането на 

приетото и очаквано поведение от всички участници в академичното 

единство.  

Чл. 4. (1) За осъществяването на контрол по спазването на този 

кодекс във ВСУ „Черноризец Храбър“ се създава Комисия по етика и 

академично единство (Комисията).  

(2) Комисията се състои от 7 членове, в това число председател и 

заместник-председател. В нейния състав се включват: един хабилитиран 



преподавател от всеки факултет и филиала в гр. Смолян, един 

преподавател от департамента по чуждоезиково обучение, един студент и 

един административен служител.  

(3) Членовете на Комисията се определят от ръководителите на 

съответните звена. Представителят на студентите се определя от 

Студентски съвет. Представителят на администрацията се определя от 

Главния секретар на ВСУ.  

(4) На първото си заседание Комисията избира между своите членове 

председател и заместник-председател. 

(5) Членовете на Комисията се избират за срок от четири години.  

Чл. 5. Комисията функционира въз основа на Правилник за 

организацията и дейността й, който се утвърждава от Академичния съвет 

на ВСУ „Черноризец Храбър“. 

 

Глава втора 

ЕТИЧНИ ПРИНЦИПИ И ЦЕННОСТИ 

Чл. 6. Законност.  

Членовете на академичната общност и служителите се ръководят в 

своята дейност от действащато българско законодателство и вътрешната 

нормативна уредба на  ВСУ „Черноризец Храбър“. 

Чл. 7. Безпристрастност. 

При изпълнение на задълженията си членовете на академичната 

общност и служителите са обективни и независими, като не допускат да 

бъдат повлияни, както от техните лични интереси, така и от личните 

интереси на трети лица, без проява на дискриминация по отношение на 

раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, 

образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено 

положение или имуществено състояние. 

Чл. 8. Отговорност. 

Членовете на академичната общност и служителите имат развито 

чувство за дълг и почтеност при изпълнение на служебните си задължения 

и се чувстват отговорни за своето поведение, което би могло да накърни 

доброто име на ВСУ.  

Чл. 9. Конфиденциалност. 

 Членовете на академичната общност и служителите опазват и не 

разгласяват фактите и обстоятелствата, станали им известни при или по 

повод изпълнение на задълженията им. 



Чл. 10. Колегиалност и толерантност. 

При изпълнение на задълженията си членовете на академичната 

общност и служителите не допускат изразяването на твърдения, уронващи 

доброто име и достойнството на личността. Те проявяват търпимост към 

чуждото мнение при работа в екип за точното изпълнение на задълженията 

си.  

Чл. 11.Поведение и външен вид. 

В поведението и външния си вид, членовете на академичната 

общност и служителите се стремят да не излизат извън рамките на 

общоприетите формални и етични норми и да не накърняват интересите на 

висшето училище.  

 

Глава трета 

СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 

Чл. 12. Студентите и докторантите участват активно в 

образователния процес, научноизследователската дейност и добросъвестно 

изпълняват задълженията си. Подпомагат създаването на благоприятни 

условия за работа в академична среда и с поведението си не пречат на 

учебния процес. 

     Чл. 13. Студентите и докторантите се ръководят от разбирането, че 

академичната честност е условие за високото качество на знанието, 

разчитат единствено на собствената си подготовка, разработват 

самостоятелно възложените им задачи и посочват коректно използваните 

източници. 

      Чл. 14. Водени от съзнанието, че доброто общо състояние на 

университета е гаранция за добро образование, студентите и докторантите 

проявяват съпричастност и ангажираност с делата на университетската 

общност. 

 Чл. 15. В научноизследователската си дейност докторантите и 

студентите се ръководят от разпоредбите на този кодекс. 

 

Глава четвърта 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 Чл. 16. При провеждането на лекционни курсове и семинарни 

занятия, преподавателите зачитат личното достойнство на студентите. 



Чл. 17. Процесът на преподаване е морално и интелектуално 

независим от държавната и местната власт, от политическите партии и от 

икономически интереси и влияния. 

Чл. 18. Преподавателите не участват пряко или косвено в каквито и да 

било дейности, които са несъвместими с тяхната длъжност, функции и 

задължения във висшето училище. 

 Чл. 19. Преподавателите се придържат към поведение, което 

изключва всякакво съмнение за корупционни практики. 

 

Глава пета 

СЛУЖИТЕЛИ 

Чл. 20. Служителите осигуряват по възможно най-добрия начин 

осъществяването на административната дейност и всички поддържащи 

дейности на ВСУ. 

      Чл. 21. В отношенията си с преподавателите, студентите и 

докторантите, служителите зачитат безусловно личното достойнство на 

другите и се отнасят с внимание и отзивчивост към повдигнатите от тях 

въпроси. 

     Чл. 22. По всички въпроси в рамките на своите правомощия 

служителите осъществяват дейността си безпристрастно. 

 

Глава шеста 

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

 Чл. 23. Изследователите на ВСУ като автори на научни произведения 

(продукти и услуги) се ползват от правото на свободно творчество и на 

неговото безпрепятствено представяне пред обществото. Тяхно право е да 

разясняват и да защитават своите научни тези и убеждения в рамките на 

Конституцията и законите на Република България и да търсят обществена 

и държавна закрила при непозволено посегателство срещу това право. 

Чл. 24. Изследователите носят морална отговорност за съблюдаване 

на Етичния кодекс за академично единство пред обществото, научната 

общност, професионалната колегия и студентите. 

Чл. 25. При избора на темите на научните изследвания, 

изследователите са длъжни да се съобразяват с приоритетните научни 

направления на ВСУ и да се придържат към изискването за тяхната висока 

и приносна научна (научно-приложна и художественотворческа) стойност. 

При този избор те следва да отчитат възможното неблагоприятно морално 



и друго отражение на научните резултати върху обществото и да проявяват 

съзнание и воля да го предотвратяват. 

Чл. 26. Изследователите са длъжни да търсят достоверни научни 

резултати, като си служат с достоверни  доказателства и правят 

обосновани изводи от тях. 

Чл. 27. Изследователите не трябва да допускат (под каквато и да е 

форма) и да не прикриват плагиатство, както и да изискват същото от 

студентите. 

Чл. 28. При работа в екип изследователят трябва да проявява дух на 

партньорство и готовност за съвместно изпълнение на изследователските 

задачи. 

Чл. 29. При съавторство изследователят следва да уважава мнението 

на автора-партньор и да отчита коректно начина и обема на участието на 

всеки съавтор в научната публикация. 

Чл. 30. Изследователят е длъжен да не възпрепятства и да съдейства 

за предварителното обсъждане на произведението на организирана научна 

дискусия, да проявява търпимост към критичните мнения и да ги зачита. 

Чл. 31. При провеждане на емпирични изследвания изследователят 

не трябва да уронва честта, да не засяга достойнството, доброто име, 

личния живот на ангажираните лица и да не застрашава тяхното физическо 

и психично здраве. 

Чл. 32. Изследователят е длъжен да излага публично и достоверно 

резултатите от  приключилите  научни изследвания. 

Чл. 33. Като автор на научни рецензии и други видове експертни 

оценки, изследователят  е длъжен да ги представя, след като независимо, 

безпристрастно и задълбочено се е запознал със съответните научни 

продукции и обективно е отбелязал техните силни и слаби страни.  

Чл. 34. При изпълнение на възложените му функции изследователят 

е задължен да съхранява и да не дава гласност на ползваната от него 

служебна и друга информация без съгласието на нейните носители.  

Чл. 35. В случай на конфликт на интереси изследователят е длъжен 

да си направи отвод от предоставената му експертна задача. 

Чл. 36. При оценка на научни произведения изследователят е 

задължен да се съобразява с моралните изисквания за коректност и 

уважение към авторите и да дава обективни, премерени и обосновани 

становища за техните трудове. Предмет на оценката трябва да бъдат 

значимостта на проблема, последователността и обосноваността на 

изложението, валидността на резултатите и изводите, а не светогледът, 

личните и делови качества на автора. 



Чл. 37. Изследователят, който е в етап на обучение, трябва да 

поддържа професионални връзки със своя научен ръководител и да отчита 

приноса му за своето научно изследване. 

Чл. 38. Изследователят трябва да проявява безкористна грижа към 

по-младите по стаж и академична йерархия колеги и да подпомага тяхното 

научноизследователско израстване. 

Чл. 39. Като преподавател, изследователят е длъжен коректно и 

толерантно да представя плурализма на методи, мнения, концепции и 

научни школи, да проявява политическа неутралност, както и внимание 

към студентските въпроси и научни интереси. 

Чл. 40. Изследователят е задължен да проявява колегиалност  в 

отношенията си с академичния състав. 

Чл. 41. Изследователят няма право да налага на други лица да 

нарушават изискванията на законодателството и морала, както и да си 

служи с непочтени средства за постигане на лични  изгоди. 

Чл. 42. Изследователят е задължен да се съобразява с правото на 

интелектуална собственост. 

Чл. 43. Изследователят трябва да бъде лоялен към ВСУ „Черноризец 

Храбър” и с цялостната си дейност и индивидуално поведение да не 

уронва неговия престиж.  

Чл. 44. Морално задължение на изследователя е да поема и 

изпълнява изследователски задачи само в рамките на своята 

професионална компетентност.  

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Етичният кодекс за академично единство е разработен в 

съответствие с действащото българско законодателство и вътрешната 

нормативна уредба на ВСУ „Черноризец Храбър“.  

§ 2. Кодексът е приет на заседание на Академичния съвет от 

................. 2019. (протокол № ...................). 

§ 3. Кодексът влиза в сила от датата на неговото приемане.  

§ 4. Кодексът отменя Етичния кодекс за научни изследвания, приет с 

Решение на Академичния съвет на ВСУ – Протокол № 11/17.08.2012 г. 


