
Планиране на учебния процес 
 

I. Цел и задачи. 
Основна цел: 
Планиране на учебния процес в зависимост от учебния план на специалността и 

изискванията на „Закон за висшето образование“, структурата на учебния процес и 
заповедта за разпределение на студентите по курсове, потоци, групи и специалности и в 
съответствие с мисията, целите и задачите на дейността на ТУ-Варна. 

Основни задачи: 
• Да се регламентират отговорностите и изходната информация при 

планиране на учебния процес. 
• Да се регламентира начина на разпространение и актуализация на 

седмичния разпие. 
II. Общи положения 
1. Планирането на учебните занятия и изготвянето на семестриалните разписи на 

студентите се извършва от: 
а) за ОКС „професионален бакалавър” в съответния колеж; 
б) за ОКС „професионален бакалавър” за специалностите от Колеж в структурата на ТУ 

– Варна, ОКС „бакалавър” и „магистър” след средно образование от Учебно-методичен 
отдел (УМО); 

в) за ОКС „магистър” след висше образование от обучаващите катедри; 
г) за подготвителен курс: зимен семестър - от ДМФЕО, летен семестър - от 

УМО. 
2. Отговорни за изготвянето и координацията на процеса планиране са Началник 

УМО, Директорите на колежи и Деканите на факултети: 
а) седмичните разписи за ОКС „професионален бакалавър” се подписват от 

Директор колеж; 
б) седмичните разписи за ОКС „професионален бакалавър” за специалностите от Колеж 

в структурата на ТУ – Варна, за ОКС „бакалавър” и „магистър” след средно образование 
се подписват от Началник УМО; 

в) седмичните разписи за ОКС „магистър” след висше образование се подписват 
от Декан на обучаващия факултет; 

г) разписът за зимен семестър на подготвителен курс се подписват от Директор 
департамент; 

д) разписът за летен семестър на подготвителен курс се подписват от Началник 
УМО. 

3. Всички седмични разписи се утвърждават от Зам. ректор УД преди началото на 
учебните занятия. 

4. Копие от утвърдените седмични разписи се съхраняват в УМО. 
5. Седмичният разпис на студентите е документ, който планира провеждане на 

учебния процес и обучението на студентите в ТУ-Варна. Той се изготвя въз основа на 
учебния план на специалността и в съответствие със структурата на учебния процес. 

6. Седмичният разпис на учебните занятия на редовните студенти се планира по 
семестри (зимен/летен) за съответната учебна година от експерт техническа 
информация учебен процес към УМО или отговорник магистърски програми съгласно 
Наредба за определяне на академичната заетост на преподавателите в ТУ-Варна. 

7. Разписът на учебните занятия на задочните студенти се планира съгласно 
приетата структура на учебния процес за всеки семестър от експерт техническа 
информация учебен процес към УМО или отговорник магистърски програми съгласно 
Наредба за определяне на академичната заетост на преподавателите в ТУ-Варна. 

8. Графикът за контролните работи по дисциплините приключващи с процедура 
текуща оценка се планира по семестри (зимен/летен) за съответната учебна година от 



експерт техническа информация учебен процес към УМО. 
9. Изпитните сесии (редовна, поправителна и годишна поправителна) за ОКС 

„професионален бакалавър“, „бакалавър” и „магистър” след средно образование се 
планират от УМО и след съгласуване със съответния ръководител катедра се 
утвърждават от Зам. ректор УД. 

10. Изпитните сесии (редовна, поправителна и годишна поправителна) за ОКС 
„магистър“ след висше образование се планират от отговорник за обучението в ОКС 
„магистър“ към профилиращата катедра и след съгласуване със съответния 
ръководител катедра се утвърждават от Зам. ректор УД. 

11. При планиране се използва цялата продължителност на изпитните сесии 
според приета от Академичен съвет структура на учебния процес за съответната учебна 
година. 

III. Планиране на учебния процес. 
А. Входни документи за планиране на учебния процес: 
1. Извлечения от действащия учебен план за всяка специалност, курс, поток и 

група за съответния семестър (зимен, летен) подготвени от експерт техническа 
информация учебен процес за съответната форма на обучение (редовно или задочно 
обучение). 

2. Заповед за разпределение на студентите по курсове, потоци, групи и 
специалности. 

3. Заповед за възлагане провеждането на планираната УД-А от катедрите. 
4. Предложения от страна на катедрите, оформени в специална бланка, относно 

преподавателите, водещи учебния процес и лабораториите по дисциплини, поток, група 
и подгрупа и седмичен хорариум. В бланката се описва съответната административна 
заетост на преподавателите в Университета и друга заетост (Научни съвети и комисии). 
Бланката се подписва от преподавателя и Ръководител катедра. 

5. Съгласно приетия Етичен кодекс, всички преподаватели водещи занятия в 
други Висши учебни заведения, предварително трябва да са получили разрешение от 
Ректора на Университета, като копие от него се прилага към бланката. 

6. При оформяне бланката на хонорувани преподаватели, задължително се 
посочват дните от седмицата, в които могат да се планират учебни занятия. 

7. При оформяне на бланката на специалисти от щатния неакадемичен 
състав на Университета, задължително се спазват изискванията посочени в Наредба за 
определяне на академичната заетост на преподавателите в ТУ-Варна. 

8. Оформен от УМО разпис за всеки преподавател, в който се отразява 
административната и друга заетост. 

9. Оформен от УМО разпис на залите и лабораториите, които ще се ползват през 
съответния семестър. Отчита се капацитета на залата и лабораторията, броя на 
студентите в потока и групата и оборудването на залата, в зависимост от специфичните 
изисквания на преподавателите. 

Б. Основни изисквания при планиране седмичния разпис на студентите. 
1. Учебните занятия се планират съобразно хорариума отразен в учебния план. Не 

се допуска провеждане на занятия в определен период от време през съответния 
семестър. 

2. При планиране на занятията в осми семестър за ОКС „бакалавър“ - редовно 
обучение и шести семестър за ОКС „професионален бакалавър“, хорариумът се 
разпределя съобразно приетата структура на учебния процес. 

3. При планиране занятията в десети семестър за специалност “Корабоводене” - 
редовно обучение, хорариумът се разпределя съобразно приетата структура на учебния 
процес. 

4. Максимално планираните дневно часове за съответния преподавател (редовен 
или хоноруван) не трябва да превишават 8 (осем) аудиторни часа. 



5. Ректорът на Университета може да разреши и по-голямо дневно натоварване на 
преподавателите. 

6. Редуване на лекции и упражнения по различни дисциплини. 
7. Равномерно натоварване през отделните седмици на семестъра. 
8. Осигуряване на всички видове занятия с подходящи зали и лаборатории. 
9. Недопускане на “прозорци” в разписа на студентите при планиране на 

занятията в течение на учебния ден. 
10. Лабораторните упражнения с хорариум три учебни часа се планират без 

почивка с продължителност 2 часа и 15 минути. 
11. При групи от 5 и по-малко студенти, Ръководител катедра изготвя 

индивидуален график, който се утвърждава от Факултетен съвет и се представя в УМО. 
IV. Промени в изготвените седмични разписи. 
1. Изготвените семестриални разписи на преподавателите се предоставят на 

катедрите две седмици преди началото на учебния процес. 
2. При необходимост от промени в едноседмичен срок, катедрите подготвят 

обоснован доклад до Зам. ректор УД, в който се посочват конкретните причини или 
допуснатите грешки в планирането. Докладът се подписва от Ръководител катедра и 
Декан на факултета и завежда в деловодството на Университета. 

3. Резолираният доклад от Зам. ректор УД се изпраща до Началник УМО, за 
извършване на съответните промени или се връща на Ръководител катедра, ако 
резолюцията е отрицателна. 

4. При необходимост могат да се правят и еднократни промени в седмичните 
разписи. За целта Ръководител катедра изготвя доклад до Зам. ректор УД. Същият се 
подписва от Декана на факултета. В доклада се излагат конкретните причини за 
еднократната промяна и се посочва кога и къде ще бъдат проведени съответните 
учебни занятия. Докладът се завежда в деловодството на Университета. 

5. Резолираният доклад от Зам. ректор УД се изпраща до Началник УМО, за 
отразяване на съответните промени или се връща на Ръководител катедра, ако 
резолюцията е отрицателна. 

6. Ако провеждането на часовете, съгласно раздел IV, точка 4, се възлагат на друг 
преподавател, Ръководител катедра изготвя доклад до Зам. ректор УД за промяна на 
планираната УД-А. Докладът се подписва от Декана на факултета и завежда в 
деловодството на Университета. 

V. Контрол при планиране на учебния процес. 
1. Контролът на процеса планиране се извършва под ръководството на Зам. 

ректор УД от Началник УМО. 
2. В седмицата преди началото на учебните занятия за съответния семестър, 

разработените семестриални разписи по преподаватели, от страна на колежите в 
структурата на Университета и обучаващите катедри се предоставят на УМО за 
изготвяне на справка до Зам. ректор УД, във връзка с изпълнение на раздел III, буква Б, 
точка 9. 

3. Несъответствията от страна на колежите и катедрите се коригират в 
едноседмичен срок. 

VI. Разпространение. 
1. Всички семестриални разписи на студентите се утвърждават от Зам. ректор 

УД, като: 
а) за ОКС „професионален бакалавър” се предоставят от съответния колеж в 

структурата на Университета. 
б) за ОКС „бакалавър” и „магистър” след средно образование от УМО. 
в) за ОКС „магистър” след висше образование от съответния факултет. 
г) за подготвителен курс: зимен семестър от ДМФЕО. 
д) за подготвителен курс: летен семестър от УМО. 



2. Семестриалните разписи на студентите се публикуват в Интернет, като: 
а) за ОКС „професионален бакалавър” - в неговия сайт. 
б) за ОКС „бакалавър” и „магистър” след средно образование - в сайта на 

Университета. 
в) за ОКС „магистър” след висше образование - в сайта на обучаващата катедра. 
г) за подготвителен курс на хартиен носител, който се предоставя на студентите. 
VII. Записи. 
Всички записи по настоящата процедура се съхраняват за период от 5 години. 
Отговорни за съхранението са УМО, колежите и профилиращите катедри. 
VIII. Препратки. 

• Закон за висшето образование. 
• Наредба за определяне на академичната заетост на преподавателите в ТУ-
Варна. 
• Етичен кодекс. 
• Заповед за разпределение на студентите по курсове, потоци, групи и 
специалности. 
• Заповед за възлагане провеждането на планираната УД-А от катедрите. 
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