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УТВЪРДИЛ: 
 
                        Ректор на ТУ-Варна: 
                                                             Проф. д-р инж. Р. Василев 
 
 
 

 КОРИГИРАЛ ДОКУМЕНТА: 
 
1. Доц. дн Тошко Христов Петров – Зам.Ректор АВО 
 
 
СЪГЛАСУВАЛ ДОКУМЕНТА: 
 
Постоянна Комисия по акредитация и 

следакредитационно наблюдение към АС, в състав: 
1. Председател: доц. дн Тошко Христов Петров, 

Зам.Ректор АВО 
2. Членове: 
а) доц. д-р инж. Николай Тодоров Куртев - Зам. Декан 

НКР на МТФ; 
б) доц. д-р инж. Анна Костадинова Симеонова - 

Зам.Декан НКР на КФ; 
в) доц. д-р инж. Емил Иванов Панов - Зам. Декан НКР на 

ЕФ; 
г) проф. д-р инж. Венцислав Цеков Вълчев - Зам. Декан 

НКР на ФИТА; 
д) доц. д-р инж. Красимир Цанов Богданов – Директор 

КТУ; 
е) доц. д-р инж. Радко Петров Михайлов – Директор 

ДТК; 
ж) доц. д-р инж. Стоян Димитров Славов – Ръководител 

на Център по качеството; 
з) Паунка Димитрова Пенева – Ръководител отдел 

„УДСБД“. 
 
Документът е първоначално приет с решение на 

Академичнния съвет на Технически Университет – Варна от 
29.03.2010 г..(Протокол № 7/29.03.2010) 

 
Документът е с последна актуализация с решение 
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на Академичния съвет на Технически Университет – Варна и 
утвърден с протокол № .. от 27.03.2017 г. 

 
 

Документът отменя/заменя следния документ от СУК: 
 

№ Наименование  Заменя/Отменя 
ме  

1. 
Правила за организиране на мобилността 
на студенти и докторанти и признаване 
на образователни кредити и периоди на 
обучение 

№
 
3
4 
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1. Цел 
Адаптация  на  учебния  процес  в Технически  университет  – 

Варна към глобалните и бързо променящи се обществени 

изисквания    и    тенденции    за    повишено    търсене    на    висше  

образование, интернационализиране на образованието, повишаване 
на неговото качество и осигуряване на мобилност на студенти и 

докторанти. 

Настоящите правила са разработени въз основа на чл.17 от 

Наредба №21 “За прилагане на система за натрупване и трансфер на 

кредити във висшите училища”. 

 

2. Общи положения 
Чл.1. С тези правила се определят условията и реда за 

прилагане на европейската система ECTS за натрупване и трансфер 

на кредити в Технически университет – Варна. 

Чл.2. Кредитната система е част от организацията на учебния 

процес в Технически университет – Варна като: 

(1) Осигурява на студентите възможност за изборност на 

дисциплини,   форма   на   обучение,   мобилност   в   рамките   на 

Университета (прехвърляне от специалност в специалност), 

признаване на отделни периоди на обучение по предходни учебни 

планове   и   образователно-квалификационни   степени,   както   и 

отделни периоди на обучение в други висши училища и мобилност 

по международни програми; 

(2) Отчита пълната студентска заетост в процес на обучение 

по отделни дисциплини. 

(3) Нова: Осигурява възможност за признаване на проведени 

специализиращи курсове, стажове, обучения, научно-

изследователска работа от докторанти в други университети или 

научно-изследователски организации в страната или чужбина по 

международни или други програми за мобилност, както и 

придобитите кредити по това, в съответствие с докторските 

програми, по които се обучават. 
Чл.3. (1) Кредитът е цифрово изражение на пълната 

студентска заетост, необходима за усвояване на знания, формиране 

на умения и компетентност, определени в квалификационната 

характеристика на специалността, и изискванията на учебния план 

за образователно-квалификационни степени “професионален 

бакалавър по”, “бакалавър” , “магистър” и ОНС „доктор“; 

(2) Минималният брой кредити за придобиване на съответната 
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образователно-квалификационна степен са посочени в 

„Методически стандарт за разработване на учебна 

документация в ТУ-Варна“ и „Стандарт на ТУ-Варна във връзка 

с обучението на докторанти“. 

(3) Кредитите се разпределят по учебни години, семестри и 

учебни   дисциплини   при   разработване   на   учебния   план   за 

съответната  специалност,  форма  на  обучение  и  образователно- 
квалификационна степен и на съответната докторска програма. 

Чл. 4. (1) Кредити могат да се придобият само в основните 

звена на Технически университет – Варна, създадени съгласно 

условия и ред определени от Закона за висше образование, по 

акредитирани професионални направления и регулирани 

специалности; 

(2) Кредити в Технически университет – Варна могат да 

получат само студенти, придобили студентски права съгласно чл.68 
(1) от Закона за висше образование. 

 

3. Формиране и натрупване на кредити в Технически 

университет – Варна 
Чл.  5.  (1)  Кредити  се  получават  за  цялата  предвидена  в 

учебния план студентска аудиторна и извънаудиторна заетост по 

задължителни, избираеми и факултативни дисциплини; 

(2) Пълната студентска заетост се състои от аудиторна заетост 

(лекции, семинарни и лабораторни упражнения) и извънаудиторна 

заетост   (самостоятелна   подготовка,   курсови   задачи,   работи   и 

проекти,  практики,  стажове,  дипломна  работа  или  подготовка  и 

явяване на Държавен изпит). 

Чл. 6. (1) Един кредит се присъжда за 25 до 30 часа пълна 

студентска заетост; 

(2) Делът на аудиторната заетост е не повече от половината от 

пълната студентска заетост за всяка учебна дисциплина; 

(3) Аудиторната студентска заетост, предвидена в учебния 

план на съответната специалност, трябва да отговаря на 

изискванията   за   хорариум   съгласно   Наредба   за   държавните 

изисквания за придобиване на висше образование на образователно- 

квалификационни степени “бакалавър”, “магистър” и “специалист”; 

(4) Броят на кредитите, необходими за придобиване на 

съответната образователно-квалификационна степен, трябва да 

отговаря на изискванията на чл. 10 до чл.15 от Наредба №21 “За 

прилагане  на  система  за  натрупване  и  трансфер  на  кредити  във 
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висшите училища”. 

Чл. 7. ( 1 )  Кредити по съответната дисциплина се 

присъждат на студенти, получили положителна оценка, не по-ниска 

от среден (3), за усвоени знания и умения, чрез изпит или 

текуща оценка, или друга форма на оценяване (зачита се). 

Нова (2) Кредити по съответната дисциплина, включена в 

докторската програма, по която се обучава докторант се присъждат 

на докторанта, ако е получил оценка не по-ниска от много добър 

5.00, при изпит или текуща оценка или „зачита се“, при съответната 

форма на оценяване.   

 

4. Признаване и трансфер на кредити 
Чл.  8.  (1)  Ректорът  на  Технически  университет  –  Варна 

създава специализирана комисия за управление, координация и 

контрол на системата за признаване и трансфер на кредити; 

(2) В  състава  на  комисията  за  управление,  координация  и 
контрол влизат: 

- Заместник - ректор учебна дейност; 

- Директор на дирекция “Международна дейност и 

чуждестранни  студенти“; 
- Декан  на  факултет  или  Директор  на  колеж,  в  който  се 

обучава студентът или докторанта; 

- Ръководител  на  профилиращата  катедра  отговаряща  за 

обучение по специалността и на съответните докторанти; 

- Нова – представител на Докторантски център, при 

разглеждане на случаи с докторанти. 

(3) Заместник ректор   учебна дейност е университетски 

координатор на системата за признаване и трансфер на кредити; 

(4) Комисията признава съответния брой кредити за учебни 

дисциплини  и  периоди  на  обучение,  получени  в  други  висши 

училища в чужбина и проведено обучение по международни 

програми; 
(5) Комисията   определя   дисциплините,   които   трябва   да 

положи студент, изпратен по международни програми за студентска 
мобилност, от учебните планове на висшето училище домакин, в 

зависимост от продължителността на програмата и спазване на 

изискванията за натрупване и трансфер на кредити за този период; 

(6) При необходимост към комисията могат да се включват 

като консултанти и водещи преподаватели по определени 

дисциплини от Технически университет – Варна. 
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Чл. 9. (1) Факултетите и колежите в структурата на 

Технически университет – Варна създават  специализирани 

комисии, за признаване на образователни кредити и периоди на 

обучение, съставът, на които е определен от “Правилник за правата 

и задълженията на студентите в Технически университет – Варна”. 

(2) Заместник декан учебна работа е факултетен координатор 

на системата за признаване и трансфер на кредити; 
(3) Специализираните   комисии   по   факултети   и   колежи 

извършват признаването на кредити и периоди на обучение на 

студенти и на докторанти, прехвърлени от други висши училища, 

въз основа на официално заверена академична справка. 

(4) Специализираните комисии по факултети и колежи 

извършват признаването на кредити и периоди на обучение на 

презаписали студенти или студенти възстановили студентски права, 

обучавани по същата специалност в Технически университет - 

Варна, но по предходни учебни планове; 

(5) Специализираните комисии по факултети и колежи 
извършват признаването на кредити и периоди на обучение на 

студенти прехвърлени от други специалности на Технически 

университет - Варна, въз основа на заверена вътрешна академична 

справка; 

(6) Специализираните комисии по факултети и колежи могат 
да присъждат кредити и за знания и умения и периоди на обучение, 

придобити в системата за продължаващо образование (прехвърляне 

от една в друга образователно-квалификационна степен на 

обучение). 

(7) Нова – Комисията по чл. 8, ал.2 признава периоди на 
обучение и на научно-изследователска работа и присъдени кредити, 

реализирани от докторанти в други университети или научно-

изследователски центрове в страната или чужбина, в съответствие с 

докторската програма, по която се обучават. 

 

5. Изготвяне и оповестяване на информационни пакети 
Чл. 10. Ежегодно Технически университет – Варна подготвя и 

публикува информационни пакети, които съдържат информация за: 

(1) Университетът, неговата структура и органи за 

управление; 

(2) Информация за основните звена, обучаващи катедри и 

специалности; 

(3) Условия за прием на студенти в Технически университет – 
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Варна, по акредитирани специалности и професионални 

направления; 

(4) Учебни планове, с включена информация за изучаваните 

задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, хорариум на 

аудиторната заетост, извънаудиторна заетост и броя на кредитите за 

целия курс на обучение, а също по семестри и дисциплини; 
(5) Правилата за организиране на мобилност н а  студенти и 

докторнати и признаване на образователни кредити и периоди на 

обучение. 

 (6)  Нова – Акредитирани докторски програми, по които се 

води обучение в Университета по професионални направления и 

условията за обучение на докторанти. 

Чл.11. Информационните пакети се обявяват на Интернет 

страницата   на   Университета   или   чрез   други   информационни 

носители. 
 

6. ECTS оценяване 
Чл.12. (1) Присъдените на студента кредити задължително се 

вписват    в    основните    документи    издавани    от    Технически 

университет – Варна; 

(2) В академичната справка и европейското дипломно 

приложение заедно с оценката по шестобалната система се вписва и 

съответстващата и по скалата на ECTS, както следва: 

- Отличен (6) – А; 

- Много добър (5) – B; 
- Добър (4) – С; 

- Среден (3) – D; 

- за слаба оценка по дисциплината не се присъждат кредити и 

същата   не   се   отразява   в   основните   документи   издавани   от 

Университета. 
 (3) Нова – Присъдените кредити при обучението на 
докторанти в наши или чуждестранни университети или научно-
изследователски центрове се вписват в академична справка, съгласно 
изискванията на ал.2. Резултатите от проведена научно-
изследователска работа в наши или чуждестранни университети от 
докторанта по международни или други програми за мобилност и 
научно-изследователски проекти, и писменото становище за тях от 
научния консултант, ако има такъв определен от приемащата 
организация се приемат от Комисията по чл.8, ал. 2 от настоящите 
Правила.  
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7. Записи по качеството 
Протоколите   от   заседанията   на   съответните   комисии   се 

съхраняват в: 
- На специализираната комисия за управление, координация и 

контрол на системата за признаване и трансфер на кредити в 

Деловодството на Университета и препис извлечения във 

факултетната канцелария и досието на студента; 

- На специализираните комисии по факултети и колежи в 

съответните факултетни канцеларии и препис извлечение към 

досието на студента. 

 

8. Препратки: 
- Закон за висше образование; 

- Наредба №21 “За прилагане на система за натрупване и 

трансфер на кредити във висшите училища”; 
- Правилник  за  правата  и  задълженията  на   студентите  в 

Технически университет – Варна; 

- Методически стандарт за разработване на учебна 

документация в ТУ-Варна; 

- Стандарт на ТУ-Варна във връзка с обучението на 

докторанти“.; 

- Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше 

образование на образователно-квалификационни степени 

“бакалавър”, “магистър” и “специалист”. 
 

 
 


