ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА
НАТРУПВАНЕ И ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ В ПУ „ПАИСИЙ
ХИЛЕНДАРСКИ“
I. Общи положения
Чл. 1. С тези правила се определят условията и редът за прилагане на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити в Пловдивския университет “Паисий
Хилендарски”.
Чл. 2. Кредитната система е организация на учебния процес, основаваща се на
общата студентска заетост (аудиторна и извънаудиторна) в процеса на обучение и осигуряваща на студентите възможност за изборност на учебни дисциплини, форми на самостоятелна работа и мобилност на основата на взаимно признаване на отделни периоди на обучение като част от учебния план на специалноста и образователноквалификационната степен (ОКС).
Чл. 3. (1) Кредитът е цифрово изражение на общата студентска заетост, необходима за усвояване на знания и придобиване на умения в процеса на обучение по всяка
учебна дисциплина за придобиване на съответната ОКС на висшето образование по определена специалност.
(2) Кредити се определят и присъждат за обучението на студентите в ПУ във
всички образователно-квалификационни степени - "професионален бакалавър", "бакалавър", и "магистър".
II. Формиране и натрупване на кредити
Чл. 4. (1) Кредитите се определят за цялата предвидена в учебния план студентска заетост в зависимост от спецификата на съответната специалност и образователноквалификационната степен. Разпределят по учебни години, семестри и учебни дисциплини.
(2) Кредити се определят за всяка включена в учебния план учебна дисциплина
(задължителни, избираеми и факултативни), форми на практическото обучение и държавен изпит/защита на дипломната работа и се вписват в учебния план на специалността и в учебните програми на дисциплините, в дипломата за завършена образователноквалификационна степен и в европейското дипломно приложение.
Чл. 5. Всяка учебна дисциплина притежава кредитен еквивалент, определен с
учебния план на специалността в зависимост от предвидената в него обща студентска
заетост. Кредитите за всяка учебна дисциплина се присъждат в цели числа.
Чл. 6. (1) Кредитите се присъждат на студенти, получили положителна оценка
(не по-ниска от среден 3,00) за усвоени знания и умения, предвидени в учебните програми на дисциплините, чрез изпит или друга форма на оценяване.
(2) Кредити от двусеместриални учебни дисциплини се придобиват след успешно приключване на целия курс на обучение по дисциплината.
Чл. 7. Обучението по учебен план предвижда придобиването на не по-малко от
60 кредита за учебна година, 30 кредита за семестър.
Чл. 8. (1) Един кредит се определя за 25 – 30 часа обща студентска заетост.
(2) Делът на аудиторната заетост не може да бъде повече от половината от общата заетост.
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(3) Съотношението между аудиторната и извънаудиторната заетост се определя
в учебния план на всяка специалност, като се съобразява с изискванията за минимален
и максимален хорариум съгласно Наредбата за държавните изисквания за придобиване
на висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "специалист".
Чл. 9. Минималният брой кредити, необходим за придобиване на ОКС "професионален бакалавър", е 180, от които 10 са за успешно издържан държавен изпит или
защитена дипломна работа.
Чл. 10. Броят кредити за придобиване на ОКС "бакалавър" е не по-малък от 240,
като 10 от тях са за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна работа.
Чл. 11. (1) За придобиване на ОКС "магистър" са необходими:
1. не по-малко от 60 кредита след придобита ОКС "бакалавър" или “магистър”
по специалност от същото професионално направление (специалисти);
2. не по-малко от 120 кредита след придобита ОКС "бакалавър" или “магистър”
по специалност от друго професионално направление (неспециалисти);
3. не по-малко от 120 кредита след придобита ОКС "професионален бакалавър"
по специалност от същото професионално направление.
4. не по-малко от 300 кредита след завършено средно образование.
(2) От общия брой на кредитите за обучението в магистърска степен 15 кредита се
определят за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна работа.
Чл. 12. В задочна и дистанционна форма на обучение, както и при обучение по индивидуален учебен план, се изпълняват изискванията, предвидени в учебния план по съответната специалност, като броят кредити по учебните дисциплини и общият брой кредити
по учебен план съответстват на тези от редовната форма на обучение.
III. Признаване и трансфер на кредити
Чл. 13. (1) Образователни кредити се признават и трансферират в случаите на:
1. преместване на студенти от една в друга специалност в ПУ;
2. обучение по втора специалност в ПУ;
3. участие в международна мобилност на студенти от ПУ в рамките на европейски програми и проекти за образование и обучение и на договорни взаимоотношения с
чуждестранни висши училища;
4. преместване в ПУ на студенти от други висши училища;
6. възстановяване на студентски права.
(2) Кредитите по учебни дисциплини, придобити в друго висше училище, се
признават от специализираните факултетни комисии по учебна дейност на основата на
писмено становище на ръководителите на катедрите, осигуряващи обучението по съответните дисциплини в ПУ.
(3) При признаване на успешно положени изпити се отчита съответствието на
хорариума и съдържанието на учебния материал по дисциплината (не по-малко от 80%)
с учебната дисциплина от учебния план на съответната специалност в ПУ, като броят
на кредитите се приравнява към определените в плана за признатата учебна дисциплина.
Чл. 14. (1) За признаването на изпити и кредити студентите подават до съответната факултетна комисия по учебна дейност молба по образец.
(2) В случаите на реализирана мобилност на студенти от ПУ и преместване в ПУ
на студенти от други висши училища допълнително се представят:
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1. академична справка или друг аналогичен документ, издаден от приемащия/обучаващия университет;
2. учебни програми на дисциплините, по които успешно положените изпити и присъдените кредити подлежат на признаване.
Чл. 15. (1) Успешно положени изпити и присъдени кредити от периоди на международна мобилност на студенти от ПУ се признават, съответно като:
1. кредити по аналогични или сходни задължителни, избираеми и факултативни
дисциплини от учебния план на специалността на студентите в ПУ;
2. кредити по избираеми или факултативни дисциплини, които не са посочени в
учебния план на специалността, но съответстват на спецификата ѝ;
3. кредити по студентски практики (стажове), включени в учебния план на специалността на студентите в ПУ.
Чл. 16. (1) При преместване на студенти в ПУ от чуждестранни висши училища,
които не прилагат европейската кредитна система, факултетната комисия определя
броя на кредитите по признатите изпити съгласно учебния план на специалността в ПУ.
(2) Оценките от изпити, образувани по друга система за оценяване, се приравняват към шестобалната система от Учебен отдел.
Чл. 17. (1) Присъдените на студентите кредити задължително се вписват в основните документи, издавани от ПУ.
(2) В академичната справка и европейското дипломно приложение заедно с
оценката по шестобалната система се вписват и съответствията ѝ по скалата на ЕСТS,
както следва: отличен - А; много добър - В; добър - С; среден - D, E; слаб - FX, F (не се
присъждат кредити).
Настоящите правила са приети с решение на Академичния съвет на Пловдивския
университет „Паисий Хилендарски”, протокол № 23 от 21.12.2017 год. и влизат в сила от датата на тяхното приемане.
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