ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ – СОФИЯ

ПРАВИЛА
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА НАТРУПВАНЕ И ТРАНСФЕР НА
КРЕДИТИ ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Тези правила регламентират условията и реда за прилагане на
системата за натрупване и трансфер на кредити във Висшето училище по
застраховане и финанси (ВУЗФ).
Чл. 2. (1) Основната цел на системата за натрупване и трансфер на
кредити във ВУЗФ е създаването на предпоставки за активизиране на
учебния процес и повишаване на неговата ефективност.
(2) Конкретните подцели на системата са осигуряване на студентите
възможности за:
1. изборност на учебни дисциплини в рамките на учебния план за
съответната специалност и форма на обучение;
2. изборност и смяна на специалностите и формите на обучение;
3. постигане на оптимално съотношение между аудиторната и
извънаудиторната заетост;
4. разнообразяване на извънаудиторните форми на самостоятелна
работа;
5. мобилност в процеса на обучението, изразяваща се във
възможността за придобиване на знания и умения в други висши училища
в страната и в чужбина.
Чл. 3. (1) Кредитите са цифрово изражение на студентската заетост,
необходима за усвояване на определени знания и умения в процеса на
обучението
за
придобиване
на
съответната
образователноквалификационна степен.
(2) Кредитите се изразяват в кредитни точки и се разпределят по
учебни години, семестри и учебни дисциплини в учебните планове за
отделните специалности и форми на обучение във ВУЗФ.

Чл. 4. (1) Кредити се присъждат на студенти в бакалавърската и
магистърската степен на отделните специалности във ВУЗФ в редовна,
задочна и дистанционна форма.
(2) Кредити могат да се присъждат и на лица за знания и умения,
придобити при обучение в Центъра за професионално и продължаващо
обучение към ВУЗФ при спазване на изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 2 от
настоящите правила.
Глава втора
ФОРМИРАНЕ И НАТРУПВАНЕ НА КРЕДИТИ
Чл. 5. (1) Кредитите се определят за цялата предвидена в учебния
план аудиторна и извънаудиторна заетост на студентите по
задължителните, избираемите и факултативните учебни дисциплини в
зависимост от спецификата на съответната специалност и форма на
обучение във ВУЗФ (лекции, семинарни занятия, спецсеминари, курсови
работи, реферати, конспекти, работа в екип, индивидуална работа с
преподаватели, преддипломен стаж и други форми на заетост).
(2) Всяка задължителна, избираема и факултативна учебна
дисциплина получава кредити в зависимост от учебния план на
специалността и формата на обучение, като техният брой се определя
съгласно изискванията на чл. 8, ал. 1.
(3) Кредитите за всяка учебна дисциплина се отразяват в учебния
план на съответната специалност и форма на обучение.
(4) Студентите се запознават в началото на обучението си със
съдържанието на учебния план, по който ще се осъществява обучението
им. Те се информират за учебните дисциплини, които ще изучават по
време на обучението си във ВУЗФ, както и за кредитите, които им носи
всяка учебна дисциплина.
Чл. 6. (1) Кредитите по чл. 3 се присъждат на студенти, които са
получили оценка по шестобалната система не по-ниска от „среден (3)” за
усвоени знания и придобити умения по отделните учебни дисциплини,
предвидени в учебния план на съответната специалност и форма на
обучение, с изключение на преддипломния стаж, за който се присъжда
определеният брой кредити в съответния учебен план след признаване на
стажа от преподавател от съответния учебен съвет.
(2) Преддипломният стаж се признава, ако докладът за изпълнението на
поставеното задание на студента от съответния преподавател може да се
оцени най-малко със „среден (3)”, при положение, че се прилага
шестобалната система за оценяване на доклада.
Чл. 7. (1) Учебните планове на отделните специалности,
образователно-квалификационни степени и форми на обучение във
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висшето училище трябва да осигуряват придобиването на не по-малко от
30 кредита за семестър и 60 кредита за учебна година.
(2) Изискването по ал.1 се прилага и за учебните планове на
специалности, по които се осъществява съвместно обучение на студенти с
чуждестранни висши училища на чужд език.
Чл. 8. (1) Един кредит се присъжда за 25 академични часа обща
заетост (аудиторна и извънаудиторна). По изключение се допуска
присъждане на един кредит и за повече академични часове, без да се
превишават максимално допустимите часове за един кредит (30
академични часа).
(2) Съотношението между аудиторната и извънаудиторната заетост
се определя в учебните планове на съответните специалности и форми на
обучение.
Чл. 9. (1) Броят на необходимите кредити за придобиване на висше
образование на образователно-квалификационната степен „бакалавър” е
не по-малко от 240 кредита в рамките на четири учебни години (осем
семестъра), като от тях 10 кредита са за успешно издържан държавен
изпит по съответната специалност.
(2) При преместване на студенти от друго висше училище в
страната и в чужбина или от друга специалност и форма на обучение във
ВУЗФ висше образование на образователно-квалификационната степен
„бакалавър” се придобива според фактическия брой на трансферираните
кредити и присъдените кредити на студентите по отделните учебни
дисциплини след тяхното преместване.
(3) Броят на необходимите кредити за придобиване на висше
образование на образователно-квалификационната степен „магистър” се
определя с наредбата за приемане и обучение на студенти в тази степен,
приета от академичния съвет.
Чл. 10. Броят на кредитите по съответните учебни дисциплини за
задочната и дистанционната форма на обучение е равен на броя им за
редовната форма на обучение.
Чл. 11. (1) Натрупването на кредити се отразява в студентските
книжки на обучаваните студенти във ВУЗФ и в главната книга чрез
записване на присъдените кредити по отделните учебни дисциплини до
оценките по шестобалната система.
(2) Натрупването на кредити може да става също така чрез
трансфер на кредити от други висши училища в страната и в чужбина или
друга специалност и форма на обучение във ВУЗФ след признаването им
при условията на чл. 16.
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(3) Натрупването на кредити се преустановява при прекъсване на
обучението и се подновява след като се създадат условия за придобиване
на нови кредити.
(4) Натрупването на кредити за студентите, които продължават
обучението си във ВУЗФ след обучение в друго висше училище в страната
и в чужбина, продължава след като се създадат условия за придобиване на
нови кредити.
(5) На отстранените и напусналите студенти се спира
натрупването на кредити.
Чл. 12. Натрупаните кредити от студентите задължително се вписват
в основните документи, издавани от ВУЗФ.
Глава трета
СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ
Чл. 13. (1) Висшето училище по застраховане и финанси организира
студентска мобилност, която се изразява във възможността студентите да
продължават обучението си или част от него в друго висше училище в
страната и в чужбина или по учебен план на друга специалност и форма на
обучение във ВУЗФ.
(2) Международната студентска мобилност се организира от ВУЗФ
на основата на международни програми и многостранни или двустранни
договори и споразумения.
(3) Студентската мобилност в страната се организира от ВУЗФ и
учебните съвети на основата на двустранни договори и споразумения с
висши училища у нас.
(4) Студентската мобилност във висшето училище се организира от
учебните съвети и дирекция „Учебна дейност” съгласно изискванията на
Правилника за учебната дейност на ВУЗФ.
Чл. 14. Мобилността на студентите по чл. 13, ал. 2 и 3 се финансира
със средства по международни и национални програми, по договори с
физически или юридически лица, средства на студентите, а при
възможност и със средства на ВУЗФ.
Глава четвърта
ПРИЗНАВАНЕ И ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ
Чл. 15. (1) Висшето училище по застраховане и финанси признава
образователни кредити и периоди на обучение, които са придобити в
друго висше училище в страната и в чужбина или по учебен план на друга
специалност и форма на обучение във ВУЗФ.
(2) Кредитите по ал. 1 се признават по установения ред с Правилника
за учебната дейност на ВУЗФ.
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Чл. 16. (1) Кредити по чл. 15 се признават, когато:
1. са присъдени за учебна дисциплина във висше училище в
страната, създадено по реда на Закона за висшето образование, във висше
училище в страна-членка на Европейския съюз и на Европейското
икономическо пространство, прилагащо Европейската система за
натрупването и трансфер на кредити (ЕСТ8), както и във висше училище в
чужбина, с което ВУЗФ е подписало договор или споразумение за обмен
на студенти;
2. хорариумът и тематичното съдържание на съответната учебна
дисциплина покриват най-малко 80 на сто от хорариума и съдържанието
на учебната дисциплина по учебния план на специалността и формата на
обучение във ВУЗФ, в която се обучава студентът;
3. оценката по съответната учебна дисциплина, определена по
шестобалната система или по скалата на ЕСТ8, да не е по-ниска от „среден
(3) ”, съответно от Б, Е.
(2) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 се удостоверяват от дирекция
„Учебна дейност” на висшето училище.
(3) Изискванията на ал. 1, т. 2 се установяват от академична справка
и учебна програма или въпросник по дисциплината, представени от
съответния студент.
Чл. 17. (1) Взаимното признаване на кредити между ВУЗФ и висши
училища в страната и в чужбина става на основата на двустранно
подписани договори или споразумения.
(2) Висшето училище по застраховане и финанси може да признава
едностранно периоди на обучение и придобити кредити в друго висше
училище, както и в друга специалност или програма.
Чл. 18. Висшето училище по застраховане и финанси ежегодно
изготвя и оповестява информационни пакети съгласно изискванията на
чл. 17 от Наредбата за прилагане на система за натрупване и трансфер на
кредити във висшите училища.
Чл. 19. При обучение в две или повече висши училища диплома за
завършена образователно-квалификационна степен се издава от ВУЗФ на
студент, който е изпълнил задълженията си по учебния план на
съответната специалност и форма на обучение във висшето училище и се е
обучавал в него цялата последна учебна година.
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Глава пета
КОНТРОЛ ВЪРХУ СИСТЕМАТА ЗА НАТРУПВАНЕ
И ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ
Чл. 22. Общият контрол върху системата за натрупване и трансфер
на кредити във ВУЗФ се осъществява от ректора и заместник-ректора по
учебната дейност и качеството.
Чл. 23. Деканът и ръководителите на учебните съвети на
специалностите осъществяват контрол върху системата за натрупване и
трансфер на кредити в рамките на учебните дисциплини, които са
включени в учебните планове на съответните специалности и форми на
обучение.
Чл. 24. Общественият контрол върху системата за натрупване и
трансфер на кредити се осъществява от студентския съвет към ВУЗФ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тези правила отменят Правилата за прилагане на системата за
натрупване и трансфер на кредити във Висшето училище по застраховане
и финанси, приети на заседание на Висшия училищен съвет с Протокол №
5 от 24.11.2005 г.
§ 2. Правилата са разработени на основата на Закона за висшето
образование, Наредбата за държавните изисквания за придобиване на
висше образование на образователно-квалификационните степени
„бакалавър”, „магистър” и „специалист” и Наредбата за прилагане на
система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища.
§ 3. Разпоредбите на чл. 9, ал. 1 и чл. 10 не се прилагат за
студентите, приети преди учебната 2004/2005 година. Те завършват
обучението си по учебните планове и при условията, при които са били
приети за студенти във ВУЗФ.
Правилата са приети на заседание на Академичния съвет с Протокол
№ 2 от 29.06.2006 г., изменени и допълнени с Протокол № 4 от
02.11.2006 г., Протокол № 5 от 21.12.2006 г., Протокол № 6 от 09.10.2007
г., Протокол № 7 от 09.11.2007 г., Протокол № 3 от 26.06.2008 г.,
Протокол
№ 3 от 09.07.2009 г., Протокол № 3 от 26.07.2011 г., Протокол № 2 от
22.03.2012 г. и Протокол № 5 от 05.06.2014 г.
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