ПРАВИЛА
за условията и реда за прилагане на системата за натрупване и трансфер на
кредити в ИУ-Варна
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. Настоящите правила уреждат условията и реда за прилагане на
система за натрупване и трансфер на кредити в съответствие със Закона за
висшето образование (ЗВО), Наредба № 21 от 30 септември 2004 г. за прилагане
на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища (обн. ДВ,
бр. 89 от 2004 г.), Наредбата за държавните изисквания за признаване на
придобито висше образование и завършени периоди на обучение в
чуждестранни висши училища (обн. ДВ, бр. 69 от 2000 г.), Ръководството за
потребителите на Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), прието
през 2015 г. от министрите, отговарящи за висшето образование в Европейското
пространство за висше образование (ЕПВО), Правилника на Икономически
университет – Варна и Правилата за управление на програма „Еразъм+“ и
програма CEEPUS в Икономически университет – Варна.
Чл. 2. (1) Системата за натрупване и трансфер на кредити е изградена в
интерес на професионалното, личностното и социалното развитие на студента и
се основава на принципа на прозрачност при процесите на учене, преподаване и
оценяване.
(2) Целта на системата е да подпомогне планирането, провеждането и
оценката на образователните програми, както и студентската мобилност чрез
признаване на резултатите от обучението и на отделни периоди на обучение.
Чл. 3. (1) По смисъла на настоящите правила кредитите представляват
израз на резултатите от обучението под формата на знания, умения и
компетентности на студентите и на студентската заетост, необходима за
постигането на тези резултати в процеса на обучение за придобиване на
образователно-квалификационна степен на висшето образование.
(2) Резултатите от обучението представляват знанията, уменията и
компетентностите, придобити от студентите и описани в квалификационната
характеристика на специалността и анотацията на всяка учебна програма.
(3) Един кредит се присъжда за 30 часа студентска заетост.
(4) Кредити се определят и присъждат за обучението на студенти в
образователно-квалификационните степени „професионален бакалавър“,
„бакалавър“, „магистър“ и за обучението на докторанти в образователната и
научна степен „доктор“.
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(5) Кредитите се определят в учебните планове на специалностите и се
разпределят по учебни години, семестри и учебни дисциплини.
(6) Кредити се определят за цялата предвидена в учебния план
студентска аудиторна и извънаудиторна заетост по задължителни, избираеми и
факултативни учебни дисциплини, за практическото обучение и за държавния
изпит/дипломната работа и се вписват в учебния план на специалността, в
учебните програми на дисциплините, в дипломите на студентите и в
европейското дипломно приложение.
Чл. 4. (1) Приложението на системата за натрупване и трансфер на
кредити се организира и ръководи от зам.-ректор УДА съвместно със
специализираните структури и лица на ниво университет и основни звена.
Административното
обслужване
се
осъществява
от
съответното
административно звено (сектор „Студенти“, ЦМО, отдел НИДД, Учебен отдел
към Колеж по туризъм).
(2) Към факултетите на ИУ-Варна и Колежа по туризъм се изграждат и
функционират специализирани комисии за целите на системата за натрупване и
трансфер на кредити. Комисиите прилагат системата за натрупване и трансфер
на кредити за студентите от всички образователни степени, които се обучават в
съответните основни звена.
(3) Специализираните комисии към основните звена се избират от
факултетния съвет, съответно съвета на колежа.
Раздел II
Условия за натрупване и трансфер на кредити
Чл. 5. (1) Кредити могат да се придобиват в ИУ-Варна от студенти,
приети по законоустановения ред във всички форми на обучение.
(2) Кредити могат да се трансферират, ако са придобити в акредитирано
висше училище в България или в друга страна член на Европейското
пространство за висше образование, прилагаща Европейската система за
трансфер на кредити, или в чуждестранно висше училище, с което ИУ-Варна
има международен договор за сътрудничество.
(3) Трансфер на кредити се осъществява при:
1. преминаване между специалности в ИУ-Варна;
2. преминаване от друго висше училище в ИУ-Варна;
3. образователна мобилност.
Чл. 6. Кредитите се присъждат на студенти, получили положителна
оценка не по-ниска от среден (3) за усвоени знания и умения, предвидени в
учебния план, чрез изпит или друга форма на оценяване.
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Чл. 7. Признаването на образователни кредити и периоди на обучение
се основава на представени валидни документи (академични справки или
дипломи) при спазване на Единните държавни изисквания към съдържанието на
основните документи, издавани от висшите училища.
Чл. 8. Продължаване на обучението в ИУ-Варна чрез преминаване от
друго висше училище имат право студенти от други висши училища от страната
и чужбина, които отговарят на следните изисквания:
1. да са приети в съответното висше училище и да са завършили успешно
най-малко един семестър;
2. да не са отстранени от съответното висше училище, в което са се
обучавали.
Чл. 9. (1) Образователна мобилност може да бъде реализирана в
рамките на:
1. програми за мобилност;
2. двустранни споразумения с чуждестранни висши училища;
3. междуправителствени спогодби за образователен, културен и научен
обмен.
(2) Условие за трансфер на кредити при осъществяване на образователна
мобилност е наличието на договор за обучение между студента, ИУ-Варна и
приемащата институция и академична справка за придобитите кредити в
периода на обучение в приемащата институция.
Раздел III
Ред за признаване на кредити
Чл. 10. Кредитите от положени изпити в ИУ-Варна или в друго висше
училище се признават при спазване на следните правила:
1. За задължителните и избираемите учебни дисциплини от учебните
планове на специалностите в ИУ-Варна се признават кредити и оценки по
учебни дисциплини, които водят до сходни резултати от обучението и
съдействат за професионалното, личностно и социално развити на студента, при
условие че по тези учебни дисциплини успешно са положени изпити.
2. За избираеми учебни дисциплини могат да се признават кредити и
оценки и по учебни дисциплини от академичната справка, различни от тези в
учебните планове на специалностите в ИУ – Варна, но които са в областта на
професионалното направление на специалността.
3. Ако сумата от кредитите съгласно академичната справка на
признатите като задължителни и/или избираеми учебни дисциплини е по-малка
от изисквания брой кредити по учебния план на специалността в ИУ-Варна, то
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може да се направи допълнение с други учебни дисциплини, по които студентът
успешно е положил изпит.
4. Учебни дисциплини, които са положени в друг университет и които не
са признати като задължителни или избираеми в съответната специалност на
ИУ-Варна, се записват в партидата на студента като факултативни дисциплини
със съответните им кредити и оценки.
5. Учебни дисциплини от учебния план на специалността в ИУ-Варна, за
които не могат да бъдат признати съответни учебни дисциплини от изучаваните
в другия университет, се полагат в ИУ-Варна като приравнителни в срок до 31
май на съответната учебна година.
6. В случаите, когато придобитите кредити при образователна мобилност
не са достатъчни, за да покрият минимално изискуемия брой кредити по учебния
план на специалността в ИУ-Варна за съответния период на мобилност, на
студентите се предоставя възможност да положат допълнителни изпити до края
на семестъра, следващ приключването на мобилността с цел да придобият
необходимия им брой кредити.
Чл. 11. (1) За периоди на обучение се признават:
1. учебен семестър – при получени 30 кредита;
2. учебна година – при получени 60 кредита;
3. изискваният брой кредити може да се различава от този в т. 1 и 2,
ако в учебния план на специалността е предвиден друг брой кредити.
(2) В съответствие с признатите периоди на обучение студентът се
записва в същия курс на обучение (в който се е обучавал в предходен
университет) или в по-горен курс на обучение.
Чл. 12. Преминаването на студенти от една специалност в друга и от
една форма на обучение в друга в рамките на университета се осъществява по
реда, указан в Правилника на ИУ-Варна, чл. 115, ал. 2 и 3.
Чл. 13.
Студенти от друго висше училище, кандидатстващи за
продължаване на обучението в ИУ-Варна подават заявление до ректора на ИУВарна, в която се указват специалностите, в които студентът желае да се
обучава. Заявлението се придружава от документите, необходими за признаване
на кредити и периоди обучение, описани в чл. 7.
Чл. 14. Академично признаване на периоди на образователна мобилност
се извършва за студентите и докторантите, участвали в мобилност с цел
обучение или практика.
Чл. 15. (1) Академичното признаване на периоди на образователна
мобилност с цел обучение се осъществява въз основа на:
1. предварително одобрена програма за обучение;
2. подадено заявление за признаване на период на обучение по образец
(приложение 2);
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3. представена академична справка, издадена от чуждестранно висше
училище, в което е реализирана мобилността.
(2) Програмата за обучение по ал. 1, т.1 се изготвя съгласно Правилата за
управление на програма „Еразъм+“ и програма CEEPUS в Икономически
университет - Варна.
(3) Академичната справка по ал. 1, т. 3 се представя в оригинал,
придружена от лицензиран превод на български език.
(4) Академично признаване се извършва само за предварително одобрени
и вписани в договора за обучение дисциплини.
Чл. 16. Академичното признаване на периоди на образователна
мобилност с цел практика се осъществява въз основа на:
1.
предварително одобрена програма за практическо обучение;
2.
подадено заявление за признаване на период на обучение по
образец (приложение 2);
3.
представен сертификат за практическо обучение и оценка на
работата на студента, издадена от работодателя партньор, при който е
реализирана мобилността с цел практика.
Раздел V
Процедура за трансфер на кредити
Чл. 17. (1) Заявленията за признаване на кредити и придружаващите
ги документи се разглеждат в комисията към съответното основно звено до
началото на следващия учебен семестър.
(2) Комисиите разглеждат документите и в срок до една седмица
представят индивидуален протокол (приложение 1) с решението си за
признаване на образователни кредити и периоди на обучение на
кандидатстващия студент, като изрично определят семестъра и курса на
обучение.
(4) Протоколът с решението на комисията се предава в канцеларията на
съответния факултет (колеж или ЦМО) и се съхранява в досието на студента.
(5) Въз основа на решението на комисията ректорът на ИУ-Варна издава
заповед за записване на студента в съответния семестър и курс на обучение.
(6) Студентът представя в канцеларията на факултета (колежа, ЦМО)
необходимите за записването му документи съгласно действащия правилник за
прием в ИУ-Варна.
(7) В главната книга на факултета (колежа или ЦМО), въз основа на
заповедта на ректора, протокола на съответната комисия и академичната справка
от другия университет, служителят отразява решението на комисията, като за
всяка призната учебна дисциплина вписва нейното наименование, статут (според
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учебния план на специалността или оригиналните данни в зависимост от начина,
по който е призната учебната дисциплина), оценката и нейното съответствие в
точки, семестър на изучаване, своето име и подпис. Същата информация,
допълнена с броя на кредитите за учебните дисциплини, се въвежда в
информационната система на университета.

Заключителни разпоредби
§ 1. Настоящите правила са разработени на основание чл. 17 и чл. 18 от
Наредба №21 на Министерството на образованието и науката за прилагане на
системата за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища и чл. 115
от Правилника на ИУ-Варна и са приети на заседание на АС от 15.12.2016 г.
(протокол № 15).
§ 2 Тези правила отменят Правилата за организиране на студентската
мобилност и признаване на образователни кредити и периоди на обучение от
27.06.2008 г. (протокол № 139 на АС).
§ 3. Случаите, неуредени с тези правила, се решават от ректора на ИУВарна.
§ 4. Контролът по спазване на правилата се осъществява от ректора по
УДА на ИУ-Варна.
§ 5. Правилата влизат в сила от датата на тяхното приемане.
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