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I. Нормативна база 
 

Чл. 1. Обучението на студенти в Тракийски университет (ТрУ) е организирано на основание 

Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за придобиване на 

съответните образователно-квалификационни степени (ОКС) на висше образование, 

Наредбата за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите 

училища (ВУ), единните държавни изисквания (ЕДИ) за специалности от регулирани 

професии,  както и Правилника за устройство, дейност и управление на Тракийски 

Университет и тези на основните структурни звена, и решенията на Академичен съвет на 

Тракийски Университет.  

 

II. Цел и обхват на кредитната система 
 

Чл. 2. Кредитната система като организация на учебния процес се основава на пълната 

студентска заетост в процеса на обучение и по всяка отделна учебна дисциплина, включена 

в учебния план на съответната специалност. 

Чл. 3. В ТрУ се прилага Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS), 

осигуряваща възможност на студентите за избор на дисциплини, учебни форми и форми на 

самостоятелна подготовка, както и за мобилност на основата на взаимно признаване на 

отделни периоди на обучение като част от учебния план на специалността и образователно-

квалификационната степен. 

 

III. Формиране и натрупване на кредити 
 

Чл. 4. Кредитът е цифрово изражение на студентската заетост, необходима за усвояване на 

определени умения и знания в процеса на обучение.  

Чл. 5. По всяка специалност в ТрУ се утвърждава система за трансфер на кредити, 

разработена в зависимост от спецификата на обучение. 

Чл. 6. Кредите се разпределят по учебни години, семестри и дисциплини. 

Чл. 7. Кредитите по чл. 4 се придобиват само в основни звена на ТрУ получили акредитация 

и създадени при условия и ред, определени от ЗВО, от студенти приети по 

законоустановения ред във всички форми на обучение, предвидени в чл. 42, ал. 9 от ЗВО. 

Чл. 8. Кредитите се определят за предвидената в учебния план студентска заетост 

(аудиторна и извънаудиторна) по задължителни, избираеми и факултативни дисциплини в 

зависимост от спецификата на съответната специалност, в т.ч.: 

1. лекции; 

2. упражнения (практически, лабораторни, семинарни); 

3. практики (учебни, производствени); 

4. стажове (учебни, преддипломни); 

5. форми на оценяване (изпити, тестове, колоквиуми); 

6. курсови задачи, проекти, разработки; 



7. самостоятелна работа (подготовка за изпит или текущо оценяване на знания, 

рефериране на научна литература, подготовка на протоколи); 

8. научноизследователска и кръжочна дейност; 

9. участие с доклади в семинари, конференции; 

10. индивидуална работа с преподавателя; 

11. форми на извънаудиторна заетост (самостоятелно решаване на казуси, работа с 

различни източници на информация и др.); 

12. разработване и защита на дипломна работа / подготовка за държавен изпит и др. 

Чл. 9. Всяка учебна дисциплина получава кредитен еквивалент в зависимост от учебния 

план на специалността и предвидената в него пълна студентска заетост. 

Чл. 10. Кредитите по чл. 4 и чл. 8 се присъждат на студенти, получили положителна оценка 

не по-ниска от среден (3) за усвоени знания и умения, предвидени в учебния план, чрез 

форма на оценяване, отразена в учебната програма на съответната дисциплина (изпит или 

друга на оценяване). 

Чл. 11. Обучението по учебен план предвижда придобиването на 60 кредита за учебна 

година, съответно 30 кредита за семестър. Кредитите се разпределят по учебни години, 

семестри и дисциплини. 

Чл. 12. Един кредит се присъжда за 25-30 часа студентска заетост, като: 

1. делът на аудиторната заетост не може да бъде повече от половината (12.5 кредита - 

15 часа аудиторна заетост и 12.5 часа - 15 часа извънаудиторна учебна дейност на 

студентите); 

2. съотношението между аудиторната и извънаудиторната заетост 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-квалификационните степени „професионален бакалавър“, 

„бакалавър“ и „магистър“; 

3. съотношението между аудиторната и извънаудиторната заетост в учебната програма 

на всяка дисциплина се съобразява с изискванията за хорариум съгласно Наредбата 

за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във ВУ. 

Чл. 13. Броят кредити, необходими за придобиване на образователно-квалификационна 

степен „бакалавър“ е 240 като 10 от тях са за успешно издържан държавен изпит или 

защитена дипломна работа. 

Чл. 14. За придобиване на ОКС „магистър“ след придобита степен „бакалавър“ по същата 

или друга специалност от същото професионално направление са необходими не по-малко 

от 60 кредита по учебен план (15 от тях за успешно издържан държавен изпит или защитена 

дипломна работа). 

Чл. 15. За придобиване на ОКС „магистър“ след придобита степен „бакалавър“ или 

„магистър“ по друга специалност от друго професионално направление са необходими не 

по-малко от 120 кредита по учебен план като 15 от тях са за успешно издържан държавен 

изпит или защитена дипломна работа. 

Чл. 16. Минималният брой кредити необходим за придобиване на ОКС „професионален 

бакалавър“ е 180 (10 от тях за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна 

работа). 



Чл. 17. За специалностите, по които се предвижда обучение само за придобиване на 

образователно-квалификационна степен „магистър“, са необходими не по-малко от 300 

кредита, като 15 от тях са за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна 

работа. 

Чл. 18. Кредитите за извънаудиторна заетост на студентите се определят съгласно учебния 

план на всяка специалност, съобразно чл. 8 от настоящия Правилник. 

Чл. 19. В дистанционна и задочна форма на обучение се изпълняват изискванията, 

предвидени в учебния план по съответната специалност, като броят кредити по учебни 

дисциплини съответства на този от редовната форма на обучение. 

1. за задочно обучение съотношението на кредитите се разпределя като 25% е 

аудиторна заетост и 75% - извънаудиторна, при което тежестта на кредитите на 

самостоятелната работа за отделните извънаудиторни дейности е 1.5 пъти по-висока, 

в сравнение с редовната форма на обучение. 

Чл. 20. Кредитите за всяка от задължителните, избираемите и факултативните учебни 

дисциплини и кредитите за извънаудиторна студентска заетост се вписват в учебния план 

на специалността по образователно-квалификационни степени. 

1. Условията за организиране и отчитане на учебната заетост, и за натрупване на 

кредити се предоставят на студентите в началото на учебния семестър; 

2. Изпълнението на студентската заетост се отчита от водещия преподавател на 

съответната учебна дисциплина. 

 

IV. Признаване и трансфер на кредити 
 

Чл. 21. Тракийският университет създава условия за организиране на студентската 

мобилност и признаване на образователни кредити и периоди на обучение, придобити в 

друго висше училище или по учебен план на друга специалност, и осигурява тяхната 

публичност. 

1. Студентската мобилност е елемент на междууниверситетско сътрудничество, 

интернационализиране на образователна и научна дейности, повишаване качеството 

на обучение и предлагане на квалифицирани специалисти на пазара на труда; 

2. Студентската мобилност е начин за професионално и научно развитие на студентите 

чрез овладяване и пренасяне на образователен опит от наши и чуждестранни ВУ. 

Чл. 22. В ТрУ и основните звена се създават специализирани комисии, които извършват 

признаване на кредити, придобити в друго висше училище, и/или кредити по сходни 

дисциплини от друга специалност. 

Чл. 23. При условията на чл. 7 от този Правилник специализираните комисии могат да 

присъждат кредити и за знания и умения, придобити в системата на продължаващото 

обучение. 

Чл. 24. В ТрУ ежегодно се изготвят и оповестяват информационни пакети, съдържащи 

информация за: 



1. университета, неговата структура, органите на управление, условията за прием, 

практическа информация за условия на живот, длъжностно/и лице/а, отговарящо/и за 

кредитната система и студентската мобилност; 

2. основните звена на ТрУ, органите на управление, катедрите, специалностите, 

организацията на учебния процес, длъжностно/и лице/а, отговарящо/и за кредитната 

система и студентската мобилност в основното звено; 

3. всяка отделна специалност в съответствие с чл. 39, ал. 2 от Закона за висшето 

образование, преподавател, език на преподаване, форма на оценяване, брой кредити. 

Чл. 25. При обучение в две или повече висши училища диплома за завършена 

образователно-квалификационна степен издава висшето училище, в което студентът е 

приключил задълженията си по учебен план за съответната специалност. 

Чл. 26. Присъдените на студента кредити се вписват задължително в издаваните от ТрУ 

основни документи (главна книга, студентска книжка, академична справка, диплома, 

европейско дипломно приложение). 

Чл. 27. Към дипломата за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ 

или „бакалавър“ при поискване от лицето се издава Европейско дипломно приложение. 

Чл. 28. В академичната справка и Европейското дипломно приложение заедно с оценката 

по шестобалната система се вписват съответствията й по скалата на Европейската система 

за трансфер на кредити (ECTS), както следва: отличен – А; много добър – В; добър – С; 

среден – D, E; слаб - FX, F (не се присъждат кредити). 

 

V. Етични разпоредби 
 

Чл. 29. С настоящият Правилник се гарантира прозрачна процедура на системата за 

натрупване и трансфер на кредити в ТрУ, съобразена със законодателството в Р България и 

вътрешните нормативни документи на ТрУ. 

Чл. 30. За изпълнението на системата отговаря длъжностно лице, определено от Ректора на 

ТрУ.  

 

VI. Преходни и заключителни разпоредби 
 

Чл. 31. По смисъла на настоящият Правилник се разработват Правила за признаване на 

периоди на обучение в други висши училища или по други специалности (студентска 

мобилност), базирани на трансфер на кредити. 

Чл. 32. За всички неуредени в настоящият Правилник въпроси се прилагат правилата на 

българското законодателство. 

Настоящият Правилник е приет с решение на Академичния съвет на Тракийски 

университет, от 17.05.2017 г. (Протокол № 13./17.05.2017 г.) и влиза в сила от датата на 

приемането. 


