
ПРАВИЛА  

ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ  

В ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР" И 

"МАГИСТЪР" ВЪВ ФТТ-ЯМБОЛ 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Тези правила уреждат условията и реда за разработване, приемане и 

утвърждаване на учебните планове на специалностите във ФТТ-Ямбол, в 

образователно-квалификационните степени "Бакалавър" и "Магистър" – редовно и 

задочно обучение, съгласно изискванията на действащите нормативни актове в 

областта на висшето образование и правилниците на ТрУ и ФТТ. 

Чл. 2. Учебният план е част от учебната документация на всяка специалност, 

която обхваща още квалификационна характеристика, учебни програми на изучаваните 

дисциплини и годишен график на учебния процес. 

Чл. 3. (1) Учебният план на специалностите в бакалавърска и магистърска степен 

включва: 

1. обща структура на учебния план за съответната ОКС 

2. задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини; 

3. учебно-производствена практика; 

4. преддипломен стаж; 

5. държавен изпит или дипломна работа. 

(2)  Оформлението на  учебните  планове се извършва съгласно типовите бланки,  

публикувани в системата за управление на качеството на ТрУ 

Чл.4. (1) В общата структура на учебния план се съдържа информация за 

дисциплината: вид, водещ преподавател, общ хорариум аудиторна и извънаудиторна 

заетост, седмична заетост, формата за проверка на знанията, брой на присъжданите 

кредити 

(2) В разгънатата форма на учебния план се описват дисциплините по семестри, 

вид, общ хорариум, седмична натовареност, брой кредити, форма на проверка на 

знанията, формата на дипломиране. 

Чл.5.Всяка учебна дисциплина има идентифициращ буквено-цифров код, 

състоящ се от пет групи символи: 

І група - Буква, определяща образователната степен: 

Б – „Бакалавър”; 

М – „Магистър”;  

П – „Магистър” след професионален бакалавър; 

ІІ група – две цифри, определящи направлението и специалността, която изучава 

тази дисциплина: 

00 – две и повече направления и специалности; 

10 – направление „Машинно инженерство”: 

11 – специалност „Автотранспортна и земеделска техника”;  

12 – специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт в модната 

индустрия”;  

13 – специалност „Организация и управление на транспорта”; 

14 – специалност „Автотехническа експертиза”; 

15 – специалност „Дизайн и технологии на кожени изделия”; 

16 – специалност „Моден и текстилен дизайн и технологии”; 

17 – специалност „Организация и управление на шевна фирма” 

20 – направление „Електротехника, електроника и автоматика”: 



21 – специалност „Автоматика и компютърни системи”;  

22 – специалност „Електротехника” 

23 – специалност „Мултимедийни и компютърни системи и услуги” 

24 – специалност „Информационни и комуникационни технологии в 

бизнеса и публичната администрация” 

25 – специалност „Информационни и комуникационни технологии в 

образованието” 

30 – направление „Енергетика”: 

31 – специалност „Топло и газоснабдяване”; 

32 – специалност „Индустриално инженерство” 

33 – специалност „Енергийна ефективност” 

40 – направление „Хранителни технологии”: 

41 – специалност „Технологии на храните” 

42 – специалност „Безопасност и качество на храните” 

 ІІІ група – буква, определяща вида на дисциплината: 

З –задължителна; 

И –избираема;  

Ф –факултативна. 

ІV група – цифра, определяща катедрата, осигуряваща дисциплината: 

1 –„Машинно инженерство” 

2 –„Електротехника, електроника и автоматика”;     

3 –„Енергетика”;              

4 –„Хранителни технологии”. 

V група – цифри, определящи поредния номер на дисциплината в списъка на 

катедрата, осигуряваща дисциплината. 

Чл.6. Учебните планове се разработват за редовна и задочна форма на обучение 

 

 

РАЗРАБОТВАНЕ, ПРИЕМАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ 

ПЛАНОВЕ 

 

Чл.  7.  (1)  Учебните  планове  се разработват от  Методичните  съвети,  

осигуряващи  обучението  по специалностите, при отчитане на опита на наши и чужди 

ВУ, обучаващи по същите или сходни специалности и съгласувани с потребителите на 

кадри. 

(2) Учебните планове се обсъждат и приемат от Катедрен съвет и се утвърждават 

от Факултетен съвет и Академичен съвет. 

(3) За всяка специалност и ОКС се разработва отделен учебен план. 

(4) За една специалност, която се прилага в различни форми на обучение, се 

разработват една квалификационна  характеристика  и  един  учебен  план,  в  който  се  

отразява  само  спецификата  на хорариума за съответната форма на обучение или друга 

специфика, ако има такава. 

Чл. 8. (1) Оригиналите на учебните планове на специалностите, подписани от 

Ректора на ТрУ и Декана на ФТТ се съхраняват от зам.декана по учебна дейност. 

(2) Копия се съхраняват в Учебен отдел и при техническия секретар на 

катедрите. 

Чл. 9. (1) Частични промени в учебните планове в бакалавърска и магистърска 

степен могат да се извършват по предложение на водещите преподаватели в случаите 

на: 

1. смяна на наименованието, подменяне или допълване на учебни дисциплини; 



2. разместване на учебни дисциплини по семестри и/или учебни години; 

3. промени в аудиторната и извънаудиторната заетост или в броя на кредитите 

по учебните дисциплини. 

(2) Предложените промени се обсъждат от методичните съвети и катедрените 

съвети. 

(3)  Предложенията  за  частични  промени  се  разглеждат  и  утвърждават  от  

Факултетния  съвет  и Академичния съвет преди началото на учебната година или на 

семестъра, от който влизат в сила. 

 

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ 

Чл. 10.  В учебните планове на специалностите в бакалавърска и магистърска 

степен се включват задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини. 

Чл. 11. (1) Задължителните учебни дисциплини осигуряват фундаментална 

подготовка по специалността от съответното професионално направление, в която се 

обучават студентите. 

(2)  Всяка  задължителна  учебна  дисциплина  получава  идентифициращ  код  и  

отделен  номер  в учебния план, съгласно чл.5. 

(3) Във всички учебни планове за придобиване на ОКС „Бакалавър“ се включва 

задължителна дисциплина „Физическо възпитание и спорт“ с хорариум 30 часа 

аудиторна заетост за всеки семестър през периода на обучение. Дисциплината 

завършва със заверка и по нея не се присъждат кредити.  

Чл. 12. (1) Избираемите учебни дисциплини осигуряват специфични знания и 

компетентности от областта на професионалното направление и специалност на 

висшето образование. 

(2) Студентите трябва да изберат и изучават определен брой от предлаганата/ите 

им група/и от избираеми учебни дисциплини, включени в учебния план за съответния 

курс или семестър. 

(3) Всяка избираема учебна дисциплина получава идентифициращ код съгласно 

чл.5. 

Чл. 13. (1) Факултативните учебни дисциплини осигуряват допълнителна 

подготовка, получаване на знания и умения в съответствие с интересите на студентите. 

(2) Студентите трябва да изберат и изучават определен брой от предлаганата/ите 

им група/и от факултативни учебни дисциплини, включени в учебния план за 

съответния курс или семестър. 

(3) Всяка факултативна учебна дисциплина получава идентифициращ код 

съгласно чл.5. 

Чл. 14. (1) Броят на учебните дисциплини за един семестър може да е 

максимално седем, като броят на изпитите да е до 5. 

(2) В последен семестър в учебния план се включват по-малък брой учебни 

дисциплини (три до пет). 
 

 

АУДИТОРНА, ИЗВЪНАУДИТОРНА И ПЪЛНА ЗАЕТОСТ 

 

Чл. 15. (1) За всяка учебна дисциплина - задължителна, избираема и 

факултативна, в учебния план се определят брой часове за аудиторна и извънаудиторна 

заетост. 

(2) Сборът от часовете за аудиторната и извънаудиторната заетост образува 

пълната заетост на студентите по всяка учебна дисциплина. 



(3)  За  учебно-производствената  практика и  държавен изпит/дипломна работа  

се  определя само извънаудиторна заетост. 

Чл. 16. (1) Аудиторната заетост обхваща брой часове, предназначени за 

провеждане на лекции и/или упражнения на студентите по учебните дисциплини. 

(2) За всяка учебна дисциплина аудиторната заетост може да се определи: 

1. само за лекции, 

2. само за упражнения, 

3. за лекции и упражнения. 

(3) Общата аудиторна заетост по една учебна дисциплина се образува като сбор 

от часовете за лекции и/или упражнения. 

Чл. 17. (1) Извънаудиторната заетост обхваща брой часове, предназначени за 

самостоятелна работа на студентите. 

(2) Извънаудиторната заетост се определя за подготовка на студентите за   

упражнения, текущ контрол, семестриални изпити и държавен изпит, разработване на 

курсова задача, курсова работа, курсов проект, провеждане на учебно-производствената 

практика, разработване и защита на дипломна работа и др. 

Чл. 18. Часовете за аудиторна и извънаудиторна заетост са равномерно 

разпределени по учебни години и семестри, с изключение на семестър за ОКС 

Бакалавър, който е с по-малка продължителност.  

Чл. 19. Аудиторната заетост по всяка учебна дисциплина и по един учебен план 

е най-много 50% от пълната заетост. 

 

 

КРЕДИТИ 

 

Чл. 20. (1) Кредитът е цифрово изражение на студентската заетост и се определя 

въз основа на броя часове на пълна заетост, съгласно Европейска система за трансфер 

на кредити (ECTS). 

(2) Един кредит се присъжда за 25 – 30 часа пълна заетост. 

Чл. 21. (1) Кредити се определят за цялата отразена в учебния план студентска 

аудиторна и извънаудиторна заетост за: 

1. задължителни дисциплини; 

2. избираеми дисциплини; 

3. факултативни дисциплини; 

4. самостоятелна работа на студентите 

5. държавен изпит или дипломна работа. 

(2) Броят на кредитите за една дисциплина е цяло число.  

 

 

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН 

 

Чл. 22. (1) Учебният план за обучението по специалностите в бакалавърска 

степен осигурява придобиването на не по-малко от 240 кредита, равномерно 

разпределени по години и семестри. 

(2) За държавен изпит/дипломна работа в бакалавърска степен се присъждат 10 

кредита. 

Чл.23. (1) Минималният срок за обучение в редовна форма по учебен план е 4 

години (8 семестъра) с общ хорариум не по-малък от 2200 часа и не по-голям от 2400 

часа. 



(2) Срокът за обучение в задочна форма по учебен план е 4 години (8 семестъра) 

с общ хорариум не по-малък от 1100 часа и не по-голям от 1200 часа, като аудиторната 

заетост е 50 на сто от аудиторната заетост при редовна форма на обучение 

Чл.24. Общият брой процедури за целия курс на обучение е не по-малък от 35 и 

не по-голям от 45.   

Чл. 25. В учебния план на всяка специалност са включени най-малко 12 активни 

форми на обучение - 1 или 2 курсови проекти, от 3 до 5 курсови работи и от 5 до 10 

курсови задачи. 

Чл. 26. Часовете за лекции са 45-50% от общия брой часове, а останалите 50-55% 

са семинарни, лабораторни и практически упражнения. 

Чл. 27. Фундаменталните дисциплини (математика, физика, химия, икономика, 

екология, чужд език и общотехническите дисциплини) са с хорариум до 40% от общия 

брой часове (900-950ч.) 

Чл. 28. В учебния план на всяка специалност съотношението между 

задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини е: 

1. задължителни учебни дисциплини  - от 70% до 90% от общия хорариум и 

брой на учебните дисциплини; 

2. избираеми учебни дисциплини -   от 10% до 30% от общия хорариум и брой на 

учебните дисциплини; 

3. факултативни учебни дисциплини - до 10% от общия хорариум и брой на 

учебните дисциплини. 

Чл. 29. (1) Общият брой часове за извънаудиторна заетост е между 2800 и 2900 

часа  

(2) Часовете за извънаудиторната заетост за активните форми на обучение са: 

- за курсова задача – 10 ч. 

- за курсова работа – 20 ч. 

- за курсов проект – 40 ч. 

(3) За дипломна работа или държавен/ни изпит/и се определя извънаудиторна 

заетост от най-малко 250 часа. 

Чл. 30. В учебните планове след ІІ, ІV и VІ семестър се предвижда 

извънаудиторна заетост за учебно-производствена практика – 80 часа, а след VІІІ 

семестър – преддипломен стаж – 40 часа. 

Чл. 31. Учебният план за редовна и задочна форма на обучение по една 

специалност е еднакъв като учебни дисциплини, общ брой часове на пълната заетост и 

брой на кредитите. 

 

 

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН 

 

Чл. 32. При разработване на учебните планове на специалностите в магистърска 

степен се спазват правилата за учебните планове в бакалавърска степен, при отчитане 

на специфичните изисквания за обучението в магистърска степен. 

Чл. 33. Продължителността на обучението е: 

(1) Магистърска програма след ОКС „Бакалавър” или ОКС „Магистър” в същото 

професионално направление: 

-редовна и задочна форма на обучение – 2 семестъра (1сем. 15 седмици, 2 сем. - 

15 седмици); 

 (2)   Магистърска  програма след ОКС „Професионален   бакалавър” в същото  

професионално направление и след ОКС „Бакалавър” или ОКС „Магистър” по друго 

професионално направление: 



-редовна и задочна форма на обучение – 4 семестъра (1-4 сем. 15 седмици); 

Чл. 34. (1) Учебният план на специалностите в магистърска степен осигурява 

придобиването на следния общ брой кредити: 

1.  не по-малко от 60 кредита при продължаване на обучението от „Бакалавър” в 

„Магистър” по същото професионално направление и продължителност една година 

(два семестъра); 

2.  не по-малко от 120 кредита при продължаване на обучението от 

„Професионален бакалавър” в „Магистър” по същото професионално направление или 

от „Бакалавър” в „Магистър” по друго професионално направление и продължителност 

две години (четири семестъра); 

(2) За държавен изпит/дипломна работа в магистърска степен се присъждат 15 

кредита. 

Чл.35. Общият брой процедури за целия курс на обучение след ОКС „бакалавър” 

е не по-малък от 10 и не по-голям от 12.  

Чл. 36. В учебния план на всяка специалност след ОКС „бакалавър” са включени 

от 2 до 4 активни форми на обучение - курсови проекти, курсови работи и курсови 

задачи. 

Чл. 37. Часовете за лекции са 45-55% от общия брой часове, а останалите 45-55% 

са семинарни, лабораторни и практически упражнения. 

Чл. 38. (1) В учебния план на всяка специалност в магистърска степен, за 

редовна и задочна форма на обучение, се включват задължителни и избираеми учебни 

дисциплини. 

(2) Съотношението между задължителни и избираеми учебни дисциплини е: 

1. задължителни учебни дисциплини  - от 60% до 85% от общия хорариум и 

брой на учебните дисциплини; 

2.  избираеми  учебни  дисциплини  -  най-малко 15% от общия хорариум и брой  

на учебните дисциплини; 

Чл. 39. В учебния план на специалностите в магистърска степен, редовно 

обучение, общият брой на часовете за аудиторна заетост са: 

1.  600 часа при продължаване на обучението от бакалавър в магистър по същото 

професионално направление; 

2.  1200 часа при продължаване на обучението от професионален бакалавър в 

магистър по същото професионално направление. 

Чл. 40. (1) Общият брой часове за извънаудиторна заетост е: 

- за учебния план след ОКС „бакалавър” – 720 – 800 часа; 

- за учебния план след ОКС „професионален бакалавър” – 1440 – 1600 часа. 

(2) Часовете за извънаудиторната заетост за самостоятелна работа са най-малко: 

- за курсова задача – 10 ч. 

- за курсова работа – 20 ч. 

- за курсов проект – 40 ч. 

(3) За дипломна работа или държавен изпит се определя извънаудиторна заетост 

от най-малко 375 часа.  

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Правилата за разработване на учебните планове на специалностите във ФТТ 

– Ямбол в бакалавърска и магистърска степен – редовно и задочно обучение, са 

разработени в съответствие с изискванията на нормативната база в областта на висшето 

образование и правилниците на ТрУ и ФТТ. 

§ 2. Правилата са приети с решение на Факултетен съвет от 17.04.2013 г., 

актуализирани с решение на Факултетен съвет от 24.04.2020 г., 


