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Инструкция за противодействие на плагиатството  
 

1. Общи положения 

1.1. Инструкцията е част от документите на системата за управление на качеството във 

Факултета по обществено здравеопазване. 

1.2. Инструкцията се прилага във всички специалности за всички курсове и по всяка 

дисциплина при възлагане на самостоятелна (или групова) писмена курсова работа, 
задача, проект и други, независимо от целта (текуща или крайна оценка), както и при 
разработване на дипломни работи или участие на студентите в научни разработки и 

публикации. Всяка писмена работа се предава задължително и на електронен носител. 

1.3. Отговорност за спазване на инструкцията носи всеки преподавател във ФОЗ.  

1.4. Контрол по спазване на инструкцията упражнява ръководителят на катедра/Учебен 

сектор. 

1.5. При установени нарушения се прилагат разпоредбите на Правилника за учебна 

дейност на МУ-Варна. 

2. Инструкции с превантивен характер 

2.1. Всеки преподавател задължително информира студентите за същността, значението 
и методите за избягване на плагиатството, както и за установените във връзка с това 
процедури в МУ-Варна. 

2.2. На студентите се предоставя информация за правилата на цитиране, достъпни и на 
http://mu-varna.bg/BG/AboutUs/Pages/pomost-avtori.aspx  

2.3. Студентите се насърчават да използват достъпен софтуер за проверка на собствените 
си писмени разработки преди да ги представят на преподавателя. 

2.4. При започване на обучението си всеки студент подписва декларация, с което 

удостоверява, че е запознат с чл. 197 от Правилника за учебната дейност на МУ - Варна, 
според който всеки студент на МУ-Варна носи отговорност за нарушаване на 

академичната етика (чрез плагиатство и/или преписване). 

 

http://mu-varna.bg/BG/AboutUs/Pages/pomost-avtori.aspx


3. Инструкции с контролен характер:  

3.1. Преподавателите във ФОЗ регистрират собствен акаунт в нововъведената през юни 
2016 г. програма за антиплагиаризъм iТhenticate (http://www.ithenticate.com/). 

Регистрацията на акаунт става след подаване на заявка до Университетското издателство 
на e-mail: press@mu-varna.bg. 

3.2. Всяка писмена студентска разработка се проверява за съвпадения чрез 
специализирания софтуер преди да бъде разгледана по същество. При случаи на 
съвпадения се следи за посочен източник, а ако такъв липсва – преподавателят преценява 

дали става въпрос за плагиатство или не. 

3.3. Преподавателите съхраняват в системата проверените файлове на студентски 

разработки в срок до приключване на съответния семестър или курс на обучение.  

3.4. При установени от преподавателите нарушения на студенти, те са длъжни да 
докладват нарушението по установения в Правилника за учебна дейност ред.  
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