
ECTS макет на учебна дисциплина/курс (за ЕДФО) 

Факултет/филиал 

Факултет/филиал/колеж, в който се води специалността: 

  <от списъкa с основни и изнесени териториално звена на ПУ> 

Специализиран университетски център за дистанционно обучение, участвал в проекти-
рането и разработването на учебната програма: 

  РЦДО при ПУ 

Катедра 

<катедра от списъка с първични звена към съответния факултет/филиал, която ‘отгова-
ря’ за провеждането на курса> 

Професионално направление (на курса) 

<В общия случай не съвпада с професионалното направление, към което се отнася 
учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако дисциплината е 
„Програмиране”, професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни на-
уки – без значение дали дисциплината е за учебен план по специалност в друго нап-
равление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>. 

Специалност 

<наименование> 

Забележка 3: Полета в син цвят се определят при включване на дисциплината в конкретен 
учебен план (напр. полета ‘специалност’, 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година 
(полета 7., 8., 17.). 

 

ОПИСАНИЕ 

1. Наименование на дисциплината 

<текст> 

2. Код на дисциплината 

<вътрешен номер – напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), 
или според европейска/международна класификация в областта> 

3. Тип на дисциплината 

<задължителен, избираем, факултативен> 

4. Равнище на дисциплината (ОКС) 

<едно от: ОКС ‘професионален бакалавър; ОКС ‘бакалавър’, ОКС ‘магистър’, ОНС ‘док-
тор’> 

5. Година на обучение 

<1 – 5: зависи от план-програмата, в която се включва – дали е за проф. бакалавър, ба-
калавър, магистър, доктор) 

6. Семестър/триместър 

<номер на семестър/триместър, в който се провежда според плана> 



7. Брой ECTS кредити 

<естествено число> 

8. Име на лектора/автор (титуляр на дисциплината) 

<акад. дл. н. зв. име фамилия> 

9. Учебни резултати за курса – усвоени знания, умения, компетенции (цели) 

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна 
дисциплина  

 ще знаят … 

 ще могат …” 

10. Начин на преподаване 

текст (общо описание), напр. аудиторно 

11. Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за 
други (едновременни) курсове 

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновременни кур-
сове) 

Умения за ползване на средства за електронно и дистанционно обучение (в случай на 
ползване в ДО) 

12. Препоръчвани програмни компоненти за избор 

текст (общо описание) 

13. Съдържание на дисциплината 

13.А. Текст (общо описание) 

В случай на провеждане на ДО се съпровожда с Приложение 1. Технологична карта 
на учебен курс - неразделна част от учебното съдържание на курса. 

13.Б. Съдържание на учебната дисциплина 

Учебното съдържание се представя тематично по аудиторна/извънаудиторна заетост 
и/или по ползвани ресурси и учебни дейности (приложимо най-вече за ДО). 

При ДО учебното съдържание се описва в Част А. Съдържание и техническо осигурява-
не на учебния курс от Приложение 1. Технологична карта на учебен курс). 

13.В. Осигуряване на обучението 

Техническо (приложимо най-вече за редовно и задочно обучение) или цялостно (в 
случай на дистанционна форма). 

При ДО осигуряването на обучението се описва задължително в Част А. Съдържание и 
техническо осигуряване на учебната дисциплина от Приложение 1. Технологична карта 
на учебен е-курс). Възможно е дисциплината да се съпровожда/осигурява с повече е-
курсове и е-ресурси, т.е. дисциплината да се съпровожда и осигурява с повече на брой 
съответни приложения 1.  

Забележка 1: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика (вкл. за ДО), но не 
са задължителна част от ECTS формата. 



14.  Учебни ресурси (и библиография) 

Описва (или посочва местонахождение и средства за достъп) до учебни ресурси (вкл. 
библиография), полезни за студентите и преподавателите, изучаващи или преподава-
щи дисциплината, съобразен със съответната форма на обучение (редовна, задочна, 
дистанционна). Освен попълване на текстово поле „Учебни ресурси“, към съответната 
форма в система ПеУ, на това място може да се аташира и файл съдържащ описанието 
(rar или pdf формат). 

Пример за съдържание на текстовото поле: 
А. Литературни източници 

<списък библиографски източници> 

Б. Интернет източници 

<списък интернет източници> 

В. Е-курс(ове) за учебната дисциплина 

 <местоположение на а) авторския е-курс; б) други > 

Г. Електронни учебни ресурси 

<местоположение на е-ресурси към дисциплината: а) основни; б) други >, описани съг-
ласно Приложение 3. Стандарт за описание на електронен учебен ресурс. 

Д. Инструкции за участниците в курса 

При дистанционна форма на обучение задължително се представя пакет учебна доку-
ментация за участниците в ДО (нормативни документи, е-курсове, е-ресурси) 

Нормативна база за провеждане на ДО: 

1. ... 

2.  

< учебна документация за студенти>:  

1. ... 

2.  

< учебна документация за преподаватели>: 

1. ... 

2. … 

< учебна документация за настойници>:  

1. ... 

2. … 

< документация за администратори>: 

1. ... 

2. … 

15.  Планирани учебни дейности и методи на преподаване 

текст (общо описание) 



<списък от планирани учебни дейности като аудиторни ‒ лекции, семинари, практи-
куми (лабораторни), колоквиуми, стаж/хоспетиране и извънаудиторни ‒ самопод-
готовка, работа по задания, обратна връзка (индивидуална, групова, между сту-
денти)> 

<списък от други учебни дейности ...> 

текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците 
(приложимо предимно за редовна и задочна форма на обучение). За дистанционна 
форма на обучение (вж. Приложение 2. Стандарт за описание на електронен учебен 
курс) 

16.  Методи и критерии на оценяване 

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> 

текст (общо описание) 

<списък от планирани оценъчни дейности и препратка към Част В. Методи и крите-
рии на оценяване от Приложение 1. Технологична карта на учебен курс и Приложе-
ние 2. Стандарт за описание на електронен учебен курс> 

17. Език на преподаване 

<списък, вкл. ‘български’ и световни езици> 

18. Стажове/практика 

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описа-
нието е задължително 

19. Изготвил описанието 

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия> 


