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Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. С настоящия правилник се определят редът и условията за 

прилагане на Системата за натрупване и трансфер на образователни креди-

ти във ВУСИ. 

Чл. 2. Кредитната система е тип организация на учебния процес, ко-

ято: 

1. се основава на пълната студентска натовареност в процеса на 

обучение и по всяка отделна учебна дисциплина; 

2. осигурява на студентите възможност за изборност на дисциплини 

и форми на обучение, самостоятелна работа и мобилност на основата на 

взаимно признаване на отделни периоди на обучение като част от учебния 

план на специалността и образователно-квалификационната степен. 

Чл. 3. Образователният кредит е цифрово изражение на студентската 

натовареност, необходима за усвояване на определени знания и умения в 

процеса на обучение за придобиване на образователно-квалификационна 

степен на висшето образование. Кредитите се разпределят по учебни годи-

ни, семестри и дисциплини. 

Чл. 4. Кредити могат да се придобиват само във висши училища, по-

лучили акредитация и създадени при условия и ред, определени от Закона 

за висшето образование, от студенти, приети по законоустановения ред във 

всички форми на обучение. 

 

Глава втора 

ФОРМИРАНЕ И НАТРУПВАНЕ 

НА СТУДЕНТСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ КРЕДИТИ 

 

Чл. 5. Кредити се определят за всички предвидени в учебния план 

студентска натовареност от аудиторни и извънаудиторни занимания по за-

дължителни, избираеми и факултативни дисциплини в зависимост от спе-

цификата на съответната специалност (лекции, практически и семинарни 

упражнения, самостоятелна работа, индивидуална работа с преподавателя, 

научни изследвания, проекти, участие в практика, стаж, курсова или дип-

ломна работа и др.). 

Чл. 6. Всяка учебна дисциплина получава кредитен еквивалент в за-

висимост от отношението ѝ към пълната студентска натовареност, предви-

дена в учебния план на специалността. 

Чл. 7. Кредитите по чл. 4 се присъждат на студенти, получили поло-

жителна оценка за усвоени знания и умения, предвидени в учебния план, 

чрез изпит или друга форма на оценяване. 

Чл. 8. (1) Във всички форми на обучение един образователен кредит 

се присъжда за 25 – 30 часа учебна натовареност. 
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(2) От тях делът на аудиторната натовареност не може да бъде пове-

че от половината. 

(3) Съотношението между аудиторната и извънаудиторната натова-

реност се определя в учебния план на специалността, като се съобразява с 

изискванията за хорариум съгласно Наредбата за държавните изисквания 

за придобиване на висше образование на образователно-

квалификационната степен „бакалавър“ и „магистър“. 

(4) Системата за оценяване и еквиваленти в съответствие с ESTC е 

разработена в отделна схема (вж. Приложение № 1). 

Чл. 9. Минималният брой кредити, необходим за придобиване на 

професионално висше образование на образователно-квалификационна 

степен „бакалавър“ е 240, за „магистър“ – 120, като 10 от тях са за успешно 

издържан държавен изпит. 

Чл. 10. Обучението по учебен план предвижда придобиването на 60 

кредита за учебна година, 30 кредита на семестър. При обучение при усло-

вията на чл. 42, ал. 8, т. 4 и 8 от Закона за висшето образование този брой 

може да бъде по-голям или по-малък, като се спазват условията на чл. 9 и 

10 от тази наредба. 

Чл. 11. В дистанционна и задочна форма на обучение кредитният ек-

вивалент на дисциплините е в съответствие с този от редовната форма на 

обучение. 

Чл. 12. Определеният брой кредити за всяка от задължителните, из-

бираемите и факултативните учебни дисциплини и кредитите за извъна-

удиторна студентска заетост се вписват в учебния план на специалността 

по образователно-квалификационни степени. 

Чл. 13. Висшето училище ежегодно изготвя и оповестява Информа-

ционен пакет, съдържащ данни за състоянието и развитието на кредитната 

система във ВУСИ, нейното приложение и т.н. 

Чл. 14. Присъдените на студента образователни кредити задължи-

телно се вписват в студентската книжка и академическата справка, издава-

на от висшето училище (приложение към студентската книжка). 

 

Глава трета 

ПРИЗНАВАНЕ И ТРАНСФЕР 

НА СТУДЕНТСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ КРЕДИТИ 

 

Чл. 15. Всяко висше училище включва в своя правилник за устройс-

твото и дейността си основни принципи (правила) за признаване на обра-

зователни кредити, придобити в друго висше училище или по учебен план 

на друга специалност. 

Чл. 16. Отдел „Учебен“ на ВУСИ въз основа на Правилника за уст-

ройството и дейността извършва признаване на всички кредити, които са 

придобити в друго висше училище или при акредитиране на сходни дис-
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циплини от друга специалност. За целта от ВУСИ се извършват следните 

дейности: 

1. При обучение в две или повече висши училища евентуално дип-

лома за завършена образователно-квалификационна степен издава висшето 

училище, в което студентът е приключил задълженията си по учебен план 

за съответната специалност. 

2. Освен кредитна оценка в академическата справка се изписва и 

оценка по скалата на ECTS. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Този правилник е приет на 28.XI.2013 г. от учредителя на Висше 

училище по сигурност и икономка съобразно промените в нормативната 

уредба във връзка с предстоящата процедура за преобразуване на КИА и 

учредяване на новото висше училище ВУСИ. 

§ 2. Правилникът е приет на заседание на АС на ВУСИ от 27.V.2015 

г. (Протокол № 1) във връзка с легитимирането на ВУСИ от Народното 

събрание на Република България на 26.V.2015 г. (ДВ, бр. 38/26.05.2015 г.). 

§ 3. Правилникът е актуализиран на заседание на АС на ВУСИ от 

4.VII.2015 г. (Протокол № 1). 

§ 4. Правилникът е актуализиран на заседание на АС на ВУСИ от 

10.IХ.2016 г. (Протокол № 1). 
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Приложение № 1 

 

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ЕКВИВАЛЕНТИ 

В СЪОТВЕТСТВИЕ С ECTS 

 

Оценка 

по 

ECTS 

% на студентите, 

получили тази 

оценка 

Квалификационна 

дефиниция 

Еквивалентен 

резултат на ВУ-

СИ – Пловдив 

А 10 Отличен – изключителни 

постижения с някои незначи-

телни грешки 

Отличен 

5,75 – 6,00 

В 25 Много добър – постижения 

над доброто ниво, но с някои 

грешки 

Много-добър 

5,00 – 5,50 

С 30 Добър – прецизна работа, но 

с неголям брой значителни 

грешки 

Добър 

4,25 – 4,75 

D 25 Удовлетворителен – задо-

волителен резултат, но със 

съществени пропуски 

Добър 

4,50 – 4,00 

E 10 Достатъчен – резултатите 

удовлетворяват минималните 

критерии 

Среден 

3,00 – 3,25 

FX – Неуспял – изисква се допъл-

нителна работа за присъжда-

не на кредити 

Слаб 

2,50 – 2,75 

F – Неуспял – непосещаване на 

лекции и упражнения, необ-

ходима е значителна допъл-

нителна подготовка 

Слаб 

2,00 – 2,25 

 


