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1. ЦЕЛ 
Да регламентират основните подходи на МУ - Пловдив относно управление за 

продукти, данни, информация и документация собственост на клиент 
 

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Под „собственост на клиента”, по смисъла на кл. 7.5.4 на стандарта ISO 9001, МУ- 

Пловдив възприема: 
 Предоставени от клиента(обучаемите) данни, документи, лична информация и т.н.; 
 Предоставена интелектуална или материална собственост на клиента, лични данни 

и др. при изпълнението на научни проекти и разработки; 
 Обучение на български или чуждестранни студенти по договор с фирма или чужда 

държава. 
 

3. ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА 

3.1 Лична информация/документация на обучаемите и клиентите по научно-
изследователски проекти 

Личната информация/документация на обучаемите необходима на МУ-Пловдив за 
доказване на изискващите се от нормативната уредба критерии за участие в учебния 
процес(на всички негови етапи) се съхранява с отговорността на упълномощените от 
Ректора на МУ-Пловдив служители.   

В процеса на обучение, МУ-Пловдив се ангажира със стриктното изпълнение на всички 
необходими действия и процедури, с цел гарантиране на запазването на качеството, 
количеството и/или конфиденциалността на предоставената собственост от клиента, за 
времето на използването й при изпълнение на поетите ангажименти към клиента. 

„Медицински Университет” - Пловдив поема ангажимент за коректно предоставяне на 
пълна информация на възложителя(клиента) за състоянието, използването и/или 
постигнатите резултати при реализиране на учебния процес. Информацията се 
предоставя на възложителя(клиента) при спазване на условията за конфиденциалност и 
дискретност. 

Личните данни се съхраняват в съответствие със Закона за защита на личните данни. 

Собствеността на възложителите(във всички нейни форми), използвани в хода на 
изпълнението на научноизследователска дейност, се опазва с отговорността на 
съответните ръководители на проекти/задачи/колективи. 

3.2 Обучение по договор. Обучение на чуждестранни студенти. 
При обучение на студенти по договор, Ръководството на „Медицински Университет” гр. 

Пловдив задължително провежда предварителна оценка на обучаемите в два аспекта: 
 Оценка/подбор на обучаемите по критерии, регламентирани в договора и желани от 

клиента; 
 Оценка/подбор на обучаемите, съобразно критериите на „Медицински Университет” 

гр. Пловдив, осигуряващи нормален процес на обучение и гарантиращи качеството 
на процеса на обучение. 
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В случай на неизпълнение на горепосочените изисквания, Ръководството на 
„Медицински Университет” гр. Пловдив уведомява писмено клиента и предприема едно 
от следните действия: 
 корекция   на   програмата   или   назначаване   на   предварително   обучение,   с   

цел постигане на необходимите знания и умения от обучаемия, за удовлетворяване 
на критериите; 

 отхвърляне на кандидатите, които не могат да бъдат обучени или нямат 
необходимите знания и умения, осигуряващи нормално протичане на процеса на 
обучение. 

За всички изброени действия, възложителят задължително се информира писмено, с 
отговорността на Ректора, а при предприемане на последните две коригиращи действия 
се изисква писмено съгласие или допълнение към договора с клиента.  

Предварителното обучение на обучаемите по договор се провежда при необходимост 
и има за цел да приближи максимално нивото на кандидат-обучаемите чуждестранни или 
български студенти до стандартното ниво за българските висши училища. 

Клиентът има достъп до отчетната документация на обучаемите по този параграф и 
право на опознавателни посещения от упълномощено от него лице. 

„Медицински Университет” гр. Пловдив информира клиента за студентското състояние 
на обучаемите в следните случаи: 
 при изискване от заинтересованата страна (за хода на обучението); 
 при   възникване   на   неотложни   проблеми,   от   учебен,   финансов,   здравен   и   

др. характер; 
 съгласно специфични клаузи, залегнали в договора с клиента. 
При нарушаване на нормалния цикъл на обучение, Ръководството на „Медицински 

Университет” гр. Пловдив постъпва съгласно регламентираните условия в Правилника 
на МУ и договора. 

Обучаемите подлежат на оценка съгласно утвърдената практика и учебните планове 
на „Медицински Университет” гр. Пловдив за съответните специалности. 

3.3 Обучение на чуждестранни студенти, специализанти и докторанти  
Извършва се съгласно Правилника на МУ и договора. 

4. КОНТРОЛ 
Контрол на процеса се осъществява посредством механизма на вътрешни одити (виж 

процедура „Одити”). 
5. ЗАПИСИ 
 Заповед за зачисляване 
 Договор 
 Заявления за справки 
6. ПРЕПРАТКИ 
 Наръчник по качеството; 
 Правилник за устройството и дейността на Медицински университет - Пловдив; 
 Процедура "Управление на документи и записи" 
 Процедура "Одити”;. 


