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УТВЪРДИЛ: 
 РЕКТОР НА ТУ-ВАРНА:............................................ 

   /проф. дн инж. Росен Василев/ 

 

 

КОРИГИРАЛИ ДОКУМЕНТА : 

№ Длъжност Звание, Име, Презиме, Фамилия Звено 
1 Началник УМО доц. дтн. инж.Антон Славчев Георгиев УМО 
2 Зам. Декан УД доц. д-р инж. Павлина Калчева Тотева-Лютова МТФ 
3 Зам. Декан УД доц. д-р инж. Медиха Енвер Мехмед - Хамза ЕФ 
4 Зам. Декан УД доц. д-р инж. Пенка Нелиева Златева КФ 
5 Зам. Декан УД доц. д-р инж. Марияна Георгиева Тодорова ФИТА 
6 Директор доц. д-р инж. Красимир Богданов Колеж ТУ 
7 Директор доц. д-р инж. Радко Петров Михайлов ДТК 
8 Зам. Директор ас. Мелине Оник Апрахамян ДФМЕО 

 

 

СЪГЛАСУВАЛ ДОКУМЕНТА: 

№ Длъжност (Академична длъжност, Име, Презиме,Фамилия) Звено 

1 Зам. Ректор УД доц. д-р инж. Маргрета Парашкеванова Василева 
Ректорат на  
ТУ-Варна 

 
 
Документът е първоначално приет: с решение на АС на ТУ – Варна и утвърден с протокол № 11 от 
02.04.2007 год. 
Данни за последващи актуализации: с решение на АС на Технически университет – Варна и утвър-
ден с протокол № 21 от 04.03.2013 год.  
Документът е с последна актуализация с решение на Академичния съвет на Техническия Универ-
ситет – Варна и утвърден с протокол №  ... от ....04.2018 год. 
 

Документът заменя следния документ от СУК: 

№ Наименование Заменя/Отменя 

49 Управление на учебния процес Документ 49 
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1. Цел 
Да регламентира управлението на учебния процес, с което да осигури качеството на пред-
лаганите от Технически Университет - Варна образователни услуги, в съответствие с мисия-
та, целите и задачите на дейността на ТУ - Варна. 
 

2. Обхват на процедурата 
Управлението на учебния процес в Технически Университет - Варна съдържа следните про-
цеси: 
 Проектиране на нови учебни продукти. 
 Кандидат-студентски прием. 
 Координиране на учебния процес. 

 

3. Проектиране на нови учебни продукти 
Проектирането на нови учебни продукти (нови специалности, нови учебни планове и нови 
учебни програми) се извършва при спазване на изискванията, залегнали в: 
 Закон за висшето образование. 
 Класификатор на областите във ВО и професионалните направления. 
 Наредба за държавните изисквания за придобиване на ОКС „Магистър", ОКС „Бака-

лавър" и ОКС „Професионален бакалавър". 
 Наредба № 21 - за прилагане на системата за натрупване на трансфер на кредити 

във ВУЗ. 
 Правилник за устройството и дейността на Технически Университет – Варна. 
 Методически стандарт за разработване на учебна документация в ТУ – Варна. 

Проектиране на нови учебни продукти се съгласува при: 
 необходимост от нови специалисти и изискванията към тях, както и от евентуални 

възложители; 
 за следдипломна квалификация - със съответните възложители на обучението. 

 

4. Кандидатстудентски прием 
При приемане на студенти държавна поръчка в ТУ-Варна се спазват изискванията опреде-
лени от: Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование за ОКС 
“Магистър”, „Бакалавър” и „Професионален бакалавър”, Закон за висшето образование и На-
редба за държавните изисквания за приемане на студенти във ВУЗ на Република България. 
Кандидатстудентската кампания се провежда съгласно изискванията на наредба „Планира-
не, подготовка и провеждане на кандидат студентския прием", с отговорността на Началник 
УМО и под контрола на Зам. Ректор УД. 
За всяка учебна година се актуализира "Правилник за приемане на студенти в ТУ-Варна", 
със съответни приложения, в които се описват: редът и начинът на провеждане на кандидат-
студентските изпити, периодът за приемане на документи за кандидатстване в Технически 
Университет - Варна, периодите за класиране и записване за студенти в ОКС "Професиона-
лен бакалавър", "Бакалавър" и "Магистър". 
Магистърският прием се регламентира от "Правилник за приемане на студенти в ОКС „Ма-
гистър” в ТУ-Варна". 
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5. Координиране на учебния процес 
5.1 Планиране на учебния процес 
Планирането на учебния процес се извършва в съответствие с приетата Структура на учеб-
ния процес и процедура „Планиране на учебния процес" и включва следните дейности: 
 планиране на учебни занятия; 
 планиране на изпитните процедури; 
 планиране на текущ и/или семестриален контрол. 

5.1.1 Планиране на учебни занятия 
Планирането на учебните занятия включва: 
 Разпределение на студентите по потоци, групи и подгрупи – извършва се от УМО, 

оформя се под формата на заповед, утвърждавана от Ректора. 
 Разработване на семестриалните разписи. 

Семестриалните разписи се разработват от УМО (съгласно изискванията на процедура 
„Планиране на учебния процес") и се утвърждават от Зам. Ректор УД. Семестриалните 
разписи се разработват в три варианта: 

• по студентски групи; 
• по водещи преподаватели; 
• по зали. 

Съгласно чл. 39 и чл. 40 от ЗВО, всеки преподавател провежда АУД по индивидуален се-
местриален разпис, който се разработва въз основа на съдържанието на учебния план и съ-
ответства на учебната програма за конкретната дисциплина. При планиране на учебните за-
нятия се спазват всички изисквания, определени от „Наредба за определяне на академична-
та заетост на преподавателите от ТУ- Варна" за съответната учебна година, утвърдена от 
АС. 

5.1.2 Планиране на изпитните процедури 
Планиране на изпитните процедури се извършва под формата на утвърдени графици, с от-
говорността на Началник УМО, на база съгласуване с ръководител катедра и груповите от-
говорници на студентите. Графиците за изпитните процедури се обявяват на сайта на ТУ - 
Варна. 

5.1.3 Планиране на текущия и/или семестриален контрол 
Планирането на текущия и/или семестриален контрол се извършва в началото на семестъра 
с отговорността на Началник УМО, под формата на утвърдени графици, които се обявяват 
на сайта на ТУ - Варна. 

5.2 Планиране на учебния процес. Определяне АУД, ИАУД и УД на 
преподавателите в ТУ-Варна 
Планирането на учебния процес в съответните звена (катедри и факултети) се извършва от 
служба УДСБД в началото на учебната година, на базата на: 
 структурата на учебния процес; 
 учебните планове по специалности; 
 заповед за разпределение на студентите по потоци и групи; 
 Наредба за определяне академичната заетост на преподавателите от ТУ-Варна; 
 Възлагателна заповед; 
 предложение от Ръководител катедри за разпределение на учебните дисциплини по 

преподаватели, съобразно тяхното натоварване; 
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 решение на ФС за възлагане на факултативни дисциплини, утвърдени от Зам. Ректор 
УД; 

 доклади от ръководители звена за възлагане на занятия на преподаватели, външни 
за звеното; 

 справка-извлечение по заповед за разпределение на студентите; изготвя се заповед 
за разпределение на АУД и ИАУД по факултети и катедри. 

Въз основа на тези документи УМО извършва планиране на учебните занятия по катедри, 
което се утвърждава от Зам. Ректор УД. 
С отговорността на Ръководител катедра се изготвят предложения за разпределение на 
учебния процес в катедрата по преподаватели. Същите се докладват на ФС от Зам. Декан и 
се утвърждават от Ректора на ТУ - Варна. 

5.3 Подготовка на учебната база за провеждане на учебните 
занятия 
Подготовката на учебната база и ресурсите за провеждане на учебните занятия включва: 
 съставяне на графици за провеждане на занятията по дисциплини; 
 подготовка на материалната база, измервателна и друга апаратура; 
 планиране, съгласуване и осигуряване на посещения и провеждане на занятия извън 

ТУ – Варна. 
Графиците с темите за провеждане на лабораторни и семинарни упражнения, курсови ра-
боти и курсови проекти се разработват от водещите преподаватели по съответните дисцип-
лини, съгласно приетите учебни програми. Утвърждават се от Ръководител катедра и се 
обявяват в съответните лабораторни и семинарни зали. 
Подготовката на материалното осигуряване, стендове, измервателна и друга апаратура, 
необходими за провеждане на лабораторните упражнения, се извършва с отговорността на 
водещите преподаватели, под контрола и със съдействието за ресурсно осигуряване на Ръ-
ководител катедра. 
Планирането, съгласуването и осигуряването на посещения и провеждане на занятия извън 
Технически Университет - Варна се извършва с отговорността на водещите преподаватели, 
под контрола и със съдействието на Ръководител катедра. 

5.4 Провеждане на учебния процес 
Провеждането на цялостния учебен процес се извършва с отговорността и под контрола и 
ръководството на академичните звена и Ръководител катедра, които осигуряват необходи-
мите ресурси за неговото протичане. 
Провеждането на конкретните учебни занятия се извършва с отговорността на определе-
ните в семестриалните разписи преподаватели и под контрола на профилиращите катедри. 
Провеждането на занятия включени в учебния процес се извършва при спазване на изисква-
нията на утвърдените за съответната специалност: 
 учебни планове; 
 учебни програми; 
 разписите за провеждане на занятията; 
 структура на учебния процес; 
 графици за провеждане на занятия по дисциплини; 
 Правилник за устройството и дейността на Технически Университет - Варна. 
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5.5 Учебни, специализирани и плавателни практики и стажове 
Провеждането на учебните, специализиращите и плавателните практики и стажове се из-
вършва с отговорността на Ръководителя на съответната профилираща катедра, в рамките 
на структурата на учебния процес. 
За целта на провеждането, се осигурява: 
 разпределение на студентите по съответните места на провеждане - със заповед на 

Ректора; 
 преподаватели, отговарящи за провеждането - по групи студенти; 
 индивидуални графици (при необходимост от индивидуално провеждане на стаж или 

практиката); 
 съгласуване със съответните длъжностни лица; 
 контрол на провеждането на практиката/стажа. 

5.6 Контрол на учебния процес 
5.6.1 Контрол за провеждането на учебните занятия 
 За спазването на разписа на занятията - отговорността е на Ръководителите на профи-

лиращите катедри (отразяване в „Дневник за контрол на провеждането на занятията”) 
и на УМО, с отговорността на Началник УМО. 

 За спазването на учебните програми и методиката на провеждане - отговорността е на 
съответните Ръководител катедра в рамките на оценката на професионалните 
качества на преподавателите (отразяване в „Дневник за контрол на провеждането на 
занятията”). 

 Ежеседмично преподавателите са длъжни да попълват електронна тетрадка за отчита-
не на УД. След приключване на учебната година всеки преподавател изготвя отчет за 
своята учебна дейност. Информацията от тези отчети, за всички преподаватели в ка-
тедрата, се обобщава и се предава за проверка и контрол на сътрудника на Зам. Рек-
тор УД. 

5.6.2 Контрол на присъствието на студентите 
 Извършва се с отговорността на съответния преподавател и курсови отговорници, под 

контрола на Ръководител катедра. 
 Студенти, не изпълнили задълженията по съответните дисциплини, се докладват от 

водещия преподавател на Ръководител катедра и се информира съответния курсов 
отговорник. Ръководител катедра и курсовият отговорник вземат решение за конкретни 
релевантни действия.  

5.6.3 Контрол на студентското състояние 
 Извършва се от експерта по техническа информация за студентите, отговарящ за ад-

министративното обслужване на студентите от съответната специалност, Контролът 
на студентското състояние се осъществява съгласно процедурата „Идентификация и 
проследимост” и направените записи в главните книги и информационната система. 

 Студентите, не изпълнили своите академични задължения, се управляват съгласно: 
„Правилник за устройството и дейността на ТУ-Варна”, „Идентификация и проследи-
мост”, „Управление на несъответствия и коригиращи действия ” и „Правилник за пра-
вата и задълженията на студентите”. 

5.7 Контрол на знанията на студентите 
Осъществява се с отговорността на водещите преподаватели по съответните дисциплини, 
съгласно правилата за организация на семестриален контрол и оценяване на знанията и 
уменията на студентите в Техническия университет - Варна. 
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5.8 Дипломно проектиране 
Дипломното проектиране се организира от Ръководителите на профилиращите катедри, в 
рамките на структурата на учебния процес.  
Дейността включва изброените по-долу ангажираности. 

5.8.1 Определяне на темите/направленията на дипломните работи 
Извършва се по предложения на преподавателите. Предложенията се утвърждават на засе-
дание на Катедрен съвет на съответната профилираща катедра. Утвърдените предложения 
за теми/направления на дипломното проектиране се обявяват пред студентите на табло и в 
сайта на катедрата. 

5.8.2 Разпределяне на дипломантите по теми/направления и дипломни ръководители 
Извършва се от Ръководителите на профилиращите катедри при отчитане желанията на 
студентите. 

5.8.3 Задания за дипломно проектиране 
Изготвят се от преподавателите, ръководители на дипломантите и след подписването им от 
Ръководителя на профилиращата катедра, се утвърждават от Декана на факултета. 

5.8.4 Разработване на дипломните работи 
Разработването на дипломните работи се извършва на база на утвърдените задания, под 
ръководството и контрола на дипломните ръководители. 

5.8.5 Предаване на дипломните работи 
Предаването на готовите дипломните работи се извършва в регламентирания в Структурата 
на учебния процес срок. Дипломните работи, оформени по указания на дипломните ръково-
дители, се резюлират от последните за степента им на готовност и се предават на съответ-
ния Ръководител катедра. Съгласно Вътрешен правилник за изискванията и процедурата 
при защита на дипломните работи и провеждане на държавни изпити, Ръководител катедра 
определя подходящ рецензент за всяка от дипломните работи, както и срок за изпълнение 
на рецензията,. 

5.9 Държавни изпити и дипломни защити 
Държавните изпити и дипломни защити се провеждат в рамките на утвърдената от Ректора 
на ТУ - Варна Структура на учебния процес, с отговорността на Ръководителите на профи-
лиращи катедри. За целта Ръководителите на катедри подготвят:  
 заповед за състава на дипломната комисия и/или държавната изпитна комисия и за 

председателя на тази комисия, която заповед се утвърждава от Ректора на ТУ - Варна; 
 график за провеждане на дипломните защити, включващ реда на явяване на дипло-

мантите, който се утвърждава от Ректора на ТУ - Варна; 
Провеждането на дипломните защити, контрола качеството на процедурата на Дипломните 
защити/Държавните изпити и осигуряването на съответните записи е с отговорността на 
председателя на комисията и на Ръководител катедра. Задължителни записи от Дипломни-
те защити/Държавните изпити, са: 

•  протоколите от заседанията на комисиите; 
•  нанасяне на резултатите от държавните изпити/дипломните защити в главните книги. 

Контролът върху държавните изпити и дипломни защити се изпълнява съгласно изисква-
нията на „Вътрешен правилник за изискванията и процедурата при защита на дипломните 
работи и провеждане на държавни изпити”. 
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5.10 Дипломи за завършено образование 
Дипломите за завършено висше образование се изготвят от служба УДСБД, съгласно изис-
кванията на „Процедура за изготвяне и издаване на дипломи за завършено висше образова-
ние в ТУ-Варна”. 

 
6. Обучение на докторанти 
Изискванията и реда за приемане и обучение на докторантите (в редовна, в задочна, в 
самостоятелна или в дистанционна форма на обучение) в Технически Университет - Варна 
са регламентирани в съответствие с „Наредба за държавните изисквания за приемане и 
обучение на докторанти” и „Правилник за приемане, обучение на докторанти и придобиване 
на ОНС „Д” и НС „ДН” в ТУ-Варна”. 
Общата организация и контрола на обучението на докторантите се извършва с отговорност-
та на Заместник ректор „Академичен състав и координация”. Методическото ръководство на 
всеки един докторант се извършва от назначен със заповед на Ректора на Технически Уни-
верситет - Варна научен ръководител, а контролните функции се изпълняват от катедрения 
съвет на обучаващата катедра и нейния Ръководител. 

 
7. Препратки 
7.1 Външни документи 

• Закон за висшето образование 
• Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти в Република България 
• Наредба за държавните изисквания за приемане и обучение на докторанти 

 
7.2 Вътрешни документи 

• Правилник за устройството и дейността на Технически Университет – Варна 
• Правилник за приемане на студенти в ТУ – Варна 
• Правилник за приемане на студенти в ОКС „Магистър” в ТУ – Варна 
• Правилник за приемане, обучение на докторанти и придобиване на ОНС „Д” и НС 

„ДН” в ТУ-Варна 
• Правилник за правата и задълженията на студентите в ТУ – Варна 
• Наредба за определяне на акaдемичната заетост на преподавателите от ТУ – Варна 
• Процедура „Планиране, подготовка и провеждане на кандидатстудентски прием 
• Процедура „Планиране на учебния процес 
• Процедура за изготвяне и издаване на дипломи за завършено висше образование в 

ТУ – Варна 
• Вътрешен правилник за изискванията и процедурата при защита на дипломните 

работи и провеждане на държавни изпити 
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