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2. Отговарят на искане на студент от съответната група за среща или консултация

по определен въпрос.
3. Организират и провеждат срещи със студентите, които са потърсили

консултация (присъствено или онлайн, по споразумение със студентите).
4. Събират и обобщават мненията и препоръките на студентите относно процеса

на обучениеи изпитване по определени дисциплини (ако има такива), като ти насочват
за обсъждане към съответния Катедрен съвет.

Чл. 6. Тюторите-студенти имат следните задължения в рамката на тюторната
система на УНСС.

1. Осигуряват контактна информация на студентите от групата, като минимум:
адрес на служебната си електронна поща.

2. Отговарят на искане на студент от съответната група за среща или консултация
по определен въпрос.

3. Организират и провеждат срещи със студентите, които са потърсили
консултация (присъствено или онлайн, по споразумение със студентите).

4. Събират и обобщават мненията и препоръките на студентите относно процеса
на обучение и изпитване по определени дисциплини (ако има такива), като ги насочват
за обсъждане към Катедрения съвет на съответната специалност.

Глава четвърта
ПРАВИЛА ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ В ТЮТОРНАТА СИСТЕМА

Чл. 7. (1) Всички действия на субектите по повод взаимодействието им в рамката
на тюторната система на УНСС следва да бъде подчинено на Етичния кодекс на УНСС
и другите разпоредби на вътрешните нормативни актове на УНСС.

(2) Катедрените съвети следва да подържат балансирано натоварване на
членовете на своя академичен състав с оглед избягване на прекомерната концентрация
на ангажименти по тюторната система на отделни преподаватели за сметка на други.

(3) Всякакъв вид информация, имаща личен характер относно даден студент,
станала известна на тюторите във връзка с изпълнение на дейността им, следва да бъде
опазвана от тях съгласно изискванията на Регламент 2016/679 на Европейския парламент
за защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDPR) и

"-...1; съответните разпоредби на УНСС в тази насока. Никой тютор не може да разгласява или
оповестява по един или друг способ такава получена информация по начин, който може
да доведе до отрицателни последици за съответните студенти.

,(4) Информацията, която студентите предоставят на тюторите относно един или
друг проблем, трябва да бъде обективна, достоверна и проверяема независимо дали касае
други студенти, преподаватели, служители или други аспекти на дейността вУНСС.

(5) Университетът осигурява възможност на тютора-преподавател да отчете
участието си в тюторната система като част от своята извънаудиторна учебна дейност,
което се регулира от съответния вътрешен нормативен акт на УНСС.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Правилата са разработени на основание Крнтериалната система на
Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерски съвет относно
акредитацията на професионално направление или специалност от регулирана професия.
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