
 

ПРОЕКТ  BG051PO001-3.1.08-0019 

„ Усъвършенстване на системата за управление в 

Русенския университет за осигуряване на прозрачност 

и ефективност ” 
 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на 

Европейския съюз 

Инвестира във вашето бъдеще! 
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СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС 

КОРУПЦИЯ И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 
 

Дата: 06.06. – 07.06. 2014 г. място: Русенски университет 
 
 

Лектор: доц. д-р Васил Гуляшки, 

Институт за развитие и иновации на образованието и науката - ИРИОН, София 
 
Цел на програмата: Запознаване с видовете корупционни практики във висшето 
образование, нормативната база и органите за борба с корупцията, както и с основни 
методи за превенция и противодействие на корупцията 
 
Специализираният курс обхваща обучението на 150 участника, които се разпределят в 5 
групи по 30 участника. 
В обучението ще бъдат използвани следните методи: лекция – устно представяне на нова 
за обучаваните информация; презентация – мултимедиен продукт; практическо задание – 
самостоятелна дейност на обучаваните; дискусия – разговор в групата; индивидуални 
консултации 
Програма: 

Ден 1 

09.00 –09.30 Дефиниции за корупция. Основни причини за възникване на корупцията. 

09.30 – 10.30  Тема 1  Елементарна корупция във висшето образование в България – 
видове корупционни практики. 

10.30 – 13.00 Тема 2  Корупционни схеми и организирана корупция. Нерегламентиран 
прием на студенти. Търговия с дипломи. Бизнесът с проекти. Еврофондове. 

13.00 – 14.00   Обяд 

14.00 – 15.00  Тема 3 Корупцията във висшето образование – форми и институционални 
предпоставки. 

15.00 –15.15 Кафе пауза  

15.15 – 16.15 Тема 4  Правна грамотност. Законова и нормативна база в България и в ЕС. 
Органи за борба с корупцията. 

16.15 – 17.00 Тема 5  Стратегии и тактики за превенция и борба с корупцията. Насоки за 
организиране на борбата с корупцията и препоръки за действие. 
(обсъждане на съществуващите практики за борба с корупцията във ВО) 

17.00 – 17.15 Обобщение и оценка на придобитите знания. Дискусия 

Ден 2 

09.00 –09.30 Обсъждане на резултатите от предходния ден, въпроси и отговори, 
представяне на програмата за деня 

09.30 – 11.30  Тема 6 Разглеждане на публични доклади за борба с корупцията.  

11.30 – 13.00 Тема 7 Органи за борба с корупцията. Възможности за подобряване на 
тяхната функционалност. Идеи за бъдещо развитие. 



Този документ е създаден в рамките на проект проект „Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за 

осигуряване на прозрачност и ефективност“, финансиран по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от 

Европейския социален фонд.. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от Русенски университет «Ангел Кънчев»  и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че то отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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13.00 – 14.00   Обяд 

14.00 – 15.00  Тема 8 Медийни средства за борба с корупцията. Възможности за 
противодействие на корупцията чрез Интернет и социални мрежи. 

15.00 –15.15 Кафе пауза  

15.15 – 16.15 Обобщение и оценка на придобитите знания 

16.15 – 17.00 Тест и представяне на резултатите 

17.00 – 17.30 Въпроси и отговори. Обобщение, попълване на анкета за обратна 
връзка. Сертификати 

 
 

 

 

 


