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СТАТУТ 

на ТЕСТОТЕКА към департамент „Когнитивна наука и психология“ 

 

1. ТЕСТОТЕКАТА към департамент „Когнитивна наука и психология“ е хранилище, 
в което се съхраняват както психологически тестове на български и на чужди 
езици с авторски права и/или издадени от издателства, така и копия от 
публикувани тестове, върху които няма авторски права, покриващи 
изискванията на Правилата за използване на тестове на Международния тестов 
комитет. 

2. Психологическите тестове могат да бъдат съхранявани на физически носител 
(хартиени копия или други материали) и/или в електронна форма. 

3. Тестовите материали се съхраняват на място, което да осигури тяхната защита 
от неправомерен достъп. 

4. ТЕСТОТЕКАТА се ръководи от КОМИСИЯ, която се избира от Съвета на 
департамента. Членовете на Комисията избират помежду си КООРДИНАТОР. 

5. Комисията се избира за срок от две години, който може да бъде удължен с още 
две години с решение на Съвета на департамента. Член на комисията може да 
се оттегли по свое желание по време на мандата. На негово място се избира 
друг член с решение на Съвета на департамента, който продължава мандата на 
предишния член. 

6. КОМИСИЯТА отговаря за съхраняването на психологическите тестове, за 
поддържането на КАТАЛОГА на ТЕСТОТЕКАТА, за осигуряване на достъп на 
преподавателите до психологическите тестове и за набавянето на нови тестове. 

7. КАТАЛОГЪТ на ТЕСТОТЕКАТА е публично достъпен. Той съдържа подробни 
данни за съдържанието на всеки тестов пакет, за наличието на авторски права 
върху него и др. 

8. Всеки щатен преподавател към департамент „Когнитивна наука и психология“ 
може да заема материали от ТЕСТОТЕКАТА за определено време, като спазва 
приетите от Съвета на департамента ПРАВИЛА за ползване на ТЕСТОТЕКАТА. 

9. Студенти не могат да заемат директно материали от ТЕСТОТЕКАТА. Те могат 
да получат достъп до тези материали чрез своя научен ръководител, който 
заема материалите и носи отговорност те да бъдат върнати в непроменен вид 
и в срока, определен в ПРАВИЛАТА за ползване на ТЕСТОТЕКАТА. 

 

 


