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Утвърждавам:  

проф. д-р инж. Иван Марков 

Ректор на УАСГ 

 

ПРАВИЛНИК  
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА НАТРУПВАНЕ И 

ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ  

в Университет по архитектура, строителство и геодезия 

 

Част I. Общи положения 
Чл. 1.  Настоящият правилник е изработен на основата на Закон за висшето образова-

ние (ЗВО) и Наредба № 21 от 30.09.2004 за натрупване и трансфер на кредити във висшите 
училища (ДВ 89/2004). 

Чл. 2. Кредитната система е организация на учебния процес, която осигурява на сту-
дентите възможност за избор на дисциплини, учебни форми и форми на самостоятелна работа, 
както и за мобилност на основата на взаимно признаване отделни периоди на обучение като 
част от учебния план на специалността и образователно-квалификационната степен.  

Чл. 3. (1) Кредитът е цифрово изражение на студентската заетост, необходима за усво-
яване на определени знания и умения в процеса на обучение за придобиване на образователно-
квалификационна степен на висшето образование.  

(2)  Кредитите се разпределят по учебни години, семестри и дисциплини. 
(3)  Кредити по ал. 1 могат да се придобиват само в акредитирани по чл. 78 от ЗВО 

професионални направления, специалности от регулирани професии и докторски програми. 

Чл. 4. Област на приложение: 
(1)  Правилникът за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити 

определя условията и реда, при които се натрупват и трансферират кредити в УАСГ. 
(2)  Правилникът е приложим за всички студенти и докторанти приети по законоус-

тановения ред във всички форми на обучение, предвидени в чл. 42 от ЗВО във всички акреди-
тирани специалности и докторски програми на УАСГ. 

(3)  Отговорност за прилагане на настоящия правилник имат всички длъжностни 
лица, които са отговорни за учебния процес и за прилагане на системата за оценяване и под-
държане на качеството на обучение и на академичния състав. 

Част II. Формиране и натрупване на кредити в УАСГ 
Чл. 5. Формиране на кредити:  
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(1)  Кредити за студенти се определят за цялата предвидена в учебния план студен-
тска аудиторна и извънаудиторна заетост по задължителни, избираеми и факултативни дис-
циплини в зависимост от спецификата на съответната специалност. 

(2)  Кредити за студенти се предвиждат за следните видове дейности: лекции, уп-
ражнения, самостоятелна работа (в лаборатории, библиотеки, домашни условия и други), раз-
работване на проекти и курсови работи, участие в учебни и преддипломни практики и стажове, 
за успешна защита на дипломна работа и др. 

(3)  Часовете, предвидени за извънаудиторната заетост, са индикативни, защото сту-
дентите в зависимост от индивидуалните си знания, умения и компетенции могат да имат раз-
личен прогрес в процеса на учене. 

(4)  Кредитите по всяка дисциплина се присъждат на студенти, получили положи-
телна оценка не по-ниска от среден (3) за усвоени знания и умения, предвидени в учебния план 
и квалификационната характеристика на специалността, чрез изпит или друга форма на оце-
няване. 

(5)  Кредити за докторанти се присъждат при условията и реда на приет от Акаде-
мичния съвет на УАСГ Стандарт за обучение на докторанти в УАСГ. 

Чл. 6. (1) Кредитите за всяка програма се предвиждат в учебния план на специалността 
за студенти и в докторската програма и индивидуалния учебен план на докторантите.  

(2)  При съставяне на учебните планове, както и при разработването на отделните 
учебните програми се изхожда от резултатите, които трябва да бъдат постигнати в края на 
периода на обучение. 

(3)  При определяне на заетостта по дадена дисциплина се взема под внимание об-
щия брой часове, за което студентите ще успеят да постигнат предвидените резултати от обу-
чението. Общият брой часове е равен на сбора от часовете, предвидени за аудиторна заетост и 
часовете за самостоятелна подготовка. 

Чл. 7. (1) За успешно завършване на всяка учебна година се предвижда придобиването 
на най-малко 60 кредита, 30 кредита за семестър.  

(2)  При обучение на студенти по индивидуален план или в задочна форма на обу-
чение, могат да се предвидят повече или по-малко кредити за учебна година, като се спазват 
изискванията на чл. 9 до чл. 13. 

Чл. 8. (1) Един кредит се присъжда за 25 - 30 часа студентска заетост. 

(2)  Делът на аудиторната заетост по ал. 1 не може да бъде повече от половината. 

(3)  Съотношението между аудиторната и извънаудиторната заетост се определя в 
учебния план на специалността, като се съобразява с изискванията за хорариум съгласно На-
редбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-
квалификационните степени „бакалавър“, „магистър“ и „специалист“. 

Чл. 9. За придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ след при-
добита степен „бакалавър“ по същата специалност са необходими не по-малко от 60 кредита 
по учебен план, като 15 от тях са за успешно защитена дипломна работа 

Чл. 10. За придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ след 
придобита степен „бакалавър“ или „магистър“ по друга специалност необходимият брой кре-
дити се определя в учебният план на специалността в съответствие с изискванията на чл. 10, 
ал. 1, т. 3 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на 
образователно-квалификационните степени „бакалавър“, „магистър“ и „специалист“, като 
техният брой не може да бъде по-малък от 60 кредита. 

Чл. 11. За специалностите, по които се предвижда обучение само за придобиване на 
образователно-квалификационна степен „магистър“, са необходими не по-малко от 300 кре-
дита, като 15 от тях са за успешно защитена дипломна работа. 
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Чл. 12. За придобиване на образователна и научна степен „доктор“ са необходими не 
по-малко от 240 кредита, като 60 от тях са за успешно защитен дисертационен труд. 

Чл. 13. В задочна форма на обучение се изпълняват изискванията, предвидени в учеб-
ния план по съответната специалност, като броят кредити по учебни дисциплини съответства 
на този от редовната форма на обучение. 

Чл. 14. Кредитите за всяка от задължителните, избираемите и факултативните учебни 
дисциплини и кредитите за извънаудиторна студентска заетост се определят в учебния план 
на специалността по образователно-квалификационни степени. Кредитите, получени за обу-
чение по факултативни дисциплини не се включват в броя на кредитите по чл. 9 до ч. 13. 

Чл. 15. Придобитите от студента кредити се записват в главната книга, академичната 
справка, дипломното приложение и Европейското дипломно приложение. 

Чл. 16. Университетският център за информационни технологии (УЦИТ) ежегодно из-
готвя и оповестява информационни пакети, съдържащи: 

(1) обща информация за УАСГ, неговата структура, органи на управление, условия 
за прием, практическа информация за условия на живот, длъжностно лице, отговарящо за кре-
дитната система и студентската мобилност; 

(2) информация за основните звена на висшето училище, органи на управление, ка-
тедри, специалности, организация на учебния процес, длъжностно лице, отговарящо за кре-
дитната система и студентската мобилност в основното звено; 

(3) информация за всяка отделна специалност в съответствие с чл. 39, ал. 2 от Закона 
за висшето образование, преподавател, език на преподаване, форма на оценяване, брой кре-
дити. 

Част ІІІ.  Признаване и трансфер на кредити 
Чл. 17. УАСГ разработва правила за организиране на студентската мобилност и приз-

наване на образователни кредити и периоди на обучение, придобити в друго висше училище 
или по учебен план на друга специалност и ги публикува на своята интернет страница.  

Чл. 18. Финансирането на студентската мобилност се осъществява по правилата, зало-
жени в приет от Академичния съвет на УАСГ Правилник за осъществяването на дейността 
по международното сътрудничество и европейската интеграция в УАСГ или по други спе-
цифични документи. 

Чл. 19. Признаване на кредити: 
(1)  Признаването на кредити е процес, при който УАСГ удостоверява постигането 

на определени резултати след обучение в друга академична институция. 
(2)  УАСГ се стреми да прилага гъвкав подход при признаването на кредити, при-

добити в други висши училища, като търси съответствие преди всичко в постигнатите резул-
тати от обучението и сходство на учебните програми. 

Чл. 20. Трансфер на кредити при студентска мобилност с цел обучение: 
(1)  УАСГ гарантира пълно академично признаване на обучението в приемащата 

институция в периода на мобилността и кредитите, придобити в рамките на мобилността, в 
съответствие с подписаното предварително споразумение за обучение. 

(2)  Придобити кредити по дисциплини, чиито учебни програми съвпадат над 80%  
с тези на дисциплини, включени в учебния план на специалността, по която се обучава сту-
дента, се признават автоматично от комисията комисия по чл. 22, ал. 1.  

(3)  При съвпадение по-малко от 80% между учебните програми по чл. 2 специали-
зираната комисия по чл. 22, ал. 1, след анализ на програмите и на постигнатите резултати от 
обучението, определя и записва в протокола по чл. 22, ал. 3 необходимите допълнителни дей-
ности, които студентът трябва да извърши, за да се признаят придобитите кредити, в т.ч. явя-
ване на изпит по част от темите, разработване на упражнения и / или проекти и други.  
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Чл. 21. Трансфер на кредити при студентска мобилност с цел практика: 
(1)  Студентската / докторантската мобилност с цел практика представлява реали-

зиране на стаж или практика в предприятие или друго работно място в чужбина, с цел придо-
биване на специфични практически умения по специалността на студента / докторанта. 

(2)  УАСГ оказва пълно академично признаване на периода на практика, когато тази 
практиката е част от учебния план на студента или от индивидуалния план на докторанта и 
тематично съответства на специалността на студента / докторанта. 

(3)  Когато практиката не е част от учебния план на студента или от индивидуалния 
план на докторанта, УАСГ оказва академично признаване на периода на практика чрез впис-
ването му в Европейското дипломно приложение, но получените кредити не се включват при 
определяне необходимите за придобиване на съответната образователна степен кредити, съг-
ласно чл. 9 до чл. 13. 

Чл. 22. Процедура по признаване на кредити: 
(1)  Във всеки факултет, със заповед на декана, се създава специализирана комисия, 

която извършва признаване на кредити, придобити в друго висше училище или кредити по 
сходни дисциплини от друга специалност. 

(2)  Признаването на кредити, придобити от обучение в други академични институ-
ции става на основата на предоставената академична справка, както и информацията за резул-
татите от ученето, които студентът е постигнал. 

(3)  Процедурата по признаване на кредити се отразява в протокол, който съдържа 
информация за решението на комисията.  

(4)  Трансферът на кредити се осъществява на базата на документи, като: 
а) Материали, съдържащи подробна информация за обучаващата организация, 

учебен план на специалността и учебни програми на дисциплините, по които е проведено обу-
чението; 

б) Споразумение за сътрудничество с обучаващата организация; 
в) Академична справка за придобитите кредити по време на обучението; 
г) Дипломно приложение, ако има такова. 

Чл. 23. Специализираните комисии по чл. 22, ал. 1 могат да присъждат кредити и за 
знания и умения, придобити в системата на продължаващото обучение, когато те са присъдени 
по акредитирани специалности и програми. 

Част ІV.  Заключителни разпоредби   
Чл. 24. При обучение в две или повече висши училища диплома за завършена образо-

вателно-квалификационна степен издава висшето училище, в което студентът е приключил 
задълженията си по учебен план за съответната специалност. 

Чл. 25. В академичната справка и европейското дипломно приложение заедно с оцен-
ката по шестобалната система се вписват съответствията й по скалата на ЕСТS, както следва: 
отличен - А; много добър - В; добър - С; среден - D, E; слаб - FX, F (не се присъждат кредити). 

 

Вносител:  

проф. д.т.н. инж. Станислав Василев, 

ръководител на Център за качество и акредитация 
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