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Процедурата се приема на основание на пар. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на 
Правилника за образователните дейности в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 
 
Процедурата е одобрена на заседание на РС – Протокол № 35 от заседанието на Ректорския съвет, 
проведено на 11 юли 2017 г. 

1. Общи положения 
1.1. Целта  на  настоящата процедура е обособяване и конкретизиране на условията и реда 

за прилагане на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ЕСТК) в 
Софийския университет. 
 

1.2.Процедурата е съобразена с изискванията на Закона за висшето образование, Наредба 
№ 21 от 2004 г. за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити във 
висшите училища и Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше 
образование на образователно-квалификационните степени „бакалавър“, „магистър“ и 
„специалист“.  
 

1.3.Процедурата е разработена на основание Правилник за образователните дейности в 
Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 

2. Същност на кредитната система 
2.1.Кредитната система е организация на учебния процес, основаваща се на пълната 

студентска заетост в процеса на обучение и осигуряваща на студентите възможност за 
изборност на дисциплини и форми на самостоятелна работа.  
Кредитната система подпомага студентската мобилност, на основата на взаимно 
признаване на отделни периоди на обучение, като част от учебния план на 
специалността и образователно-квалификационната степен. 
 

2.2.Кредитите са цифрово изражение на студентската заетост при усвояване на 
определени знания и умения в процеса на обучение за придобиване на съответната 
образователно-квалификационна степен на висшето образование. 

3. Кредити – общи положения 
3.1. Кредитите се определят за цялата, предвидена в учебния план, студентска заетост и се 

разпределят по учебни години и семестри.  
Обучението по учебен план предвижда придобиването на минимум 60 кредита за 
учебна година или 30 кредита за семестър. Изключение се допуска при 
специалности/магистърски програми в задочна форма на обучение, със срок на 
обучение по-дълъг от срока на обучение на съответната специалност/магистърска 
програма в редовна форма. 
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3.2. Кредитите се вписват в учебния план на специалността/магистърската програма, като 
се разпределят по учебни дисциплини (задължителни, избираеми и факултативни), 
форми на практическо обучение и държавен изпит/защита на дипломна работа. 
 

3.3. Предвидените за учебна дисциплина, практическо обучение или държавен 
изпит/защита на дипломна работа кредити се присъждат след получаване на 
положителна оценка (не по-ниска от среден 3,00) за усвоени знания и умения. 
 

3.4. Предвидените в учебния план и присъдени след получаването на положителна оценка 
кредити се вписват в дипломата за завършена образователно-квалификационна степен и 
в европейското дипломно приложение. 
 

3.5. Броят кредити за придобиване на образователно-квалификационна степен 
„бакалавър“ е не по-малък от 240, като 10 от тях са за успешно издържан държавен 
изпит или защитена дипломна работа. 

 
3.6. Броят кредити за специалностите, по които се извършва обучение само за придобиване 

на образователно-квалификационна степен „магистър“ е не по-малък от 300 кредита, 
като 15 от тях са за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна работа. 
 

3.7. Броят кредити за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ 
след придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ 
е не по-малък от 60, като 15 от тях са за успешно издържан държавен изпит и/или 
защитена дипломна работа. 
 

3.8. Броят кредити за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ 
след придобита образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ е 
не по-малък от 120, като 15 от тях са за успешно издържан държавен изпит или 
защитена дипломна работа. 

4. Формиране и натрупване на кредити 
4.1.При остойностяването на студентската заетост с кредити се взема предвид общата 

студентска заетост, т.е. всички форми на ангажиране на студентите (аудиторна заетост, 
разработка на писмени задания, самоподготовка, консултации с преподавател и др.). 

 
4.2.При обучение в специалност или  магистърска програма в рамките на професионално 

направление, съгласно Класификатора на областите на висше образование и 
професионалните направления, с изключение на специалностите от регулираните 
професии, за 30 часа обща студентска заетост се присъжда един кредит. 
 

4.3.При обучение в специалност от регулираните професии, съгласно решение на 
катедрените и факултетните съвети, за 25 - 30 часа обща студентска заетост се 
присъжда един кредит. 
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4.4.Когато по специалност/магистърска програма се предлага обучение и в редовна, и в 

задочна форма, предвидените кредити в учебния план на специалността/магистърската 
програма за задочна форма на обучение трябва да съвпадат с кредитите, предвидени в 
учебния план за редовна форма на обучение.  
 

4.5.Остойностяването на студентската заетост по учебни дисциплини с кредити е 
отговорност на титуляра на съответната дисциплината и се обосновава в учебната 
програма на дисциплината. 
При остойностяване на студентската заетост по учебни дисциплини с кредити, взима се 
под внимание, че делът на аудиторната заетост по дадена учебна дисциплина не може 
да е повече от половината от общата студентска заетост по същата дисциплина. Взима 
се предвид, че извънаудиторната заетост включва всички форми на допълнително 
ангажиране на студентите извън лекционните часове и семинарните занятия, 
лабораторните упражнения и други форми на аудиторна заетост, чрез които студентите 
се подготвят за успешно завършване на обучението по дадена дисциплина. 
 

4.6.Остойностяването на студентската заетост при формите на практическо обучение 
(дейностите описани в учебните планове като учебни практики и курсови работи) е 
отговорност на програмния съвет/ръководителя на програмата, който разработва 
учебния план. 
 

4.7.Остойностяването на студентската заетост при държавен изпит/защита на 
дипломна работа е, както следва: 
 10 кредита за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна работа за 

придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“. 
 15 кредита за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна работа за 

придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“. 
Остойностяването на студентската заетост за успешно издържан държавен изпит със 
съответния брой кредити е независимо от броя компоненти на държавния изпит. 

 

 

 


