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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 

Инвестира във вашето бъдеще! 

Схема  BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите 

във висшите училища” 

Схема: BG051PO001-3.1.09 

Договор: BG051PO001-3.1.09-0024 

Име на проект: "С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие 

на преподавателския състав на Университета за национално и световно стопанство" 

Бенефициент: Университет за национално и световно стопанство 

 

Индивидуална учебна програма/план за представителите на целевата група 

Име: „А.3. Обучение за актуализация на учебни програми, съобразно изискванията на Системата за 

натрупване и трансфер на кредити (ЕCTS)” 

Ключов експерт: доц.д-р Венелин Бошнаков 

 

1. Цели на учебната програма/план 

Основната цел на учебния курс е да запознае участниците със същността и приложението на 

Европейската система за натрупване и трансфер на кредити /ECTS/. Нейното въвеждане в страните-

членки на ЕС е свързано с обявената стратегия за интеграция на Европейското пространство на висше 

образование, осъществявано чрез Болонския процес. Основни задачи на системата ECTS са насочени 

към осигуряване на по-висока степен на прозрачност на учебния процес, усъвършенстване на 

системите за оценяване на постиженията на обучаваните, въвеждане на елементи на стандартизация 

на учебната документация, и цялостно повишаване на качеството на образование в ЕС. На тази 

основа се осигуряват възможности за облекчаване и легитимация на процедурите по признаване на 

постижения и квалификация, придобити в различни страни-членки на ЕС. Настоящият курс предлага 

синтезирана форма на представяне на основните елементи, чрез които се реализират принципите на 

ECTS, и ролята на преподавателите за актуализация на учебните програми в рамката на ECTS. 

 

Курсът е с продължителност 8,5 часа, като се предвижда да бъдат обучени три отделни групи 

преподаватели (в рамките на три отделни издания на курса). 

 

2. Теоретична подготовка – 6 часа. 

2.1. Тема 1 „Болонски процес. Основни документи на ЕК. Място и роля на системата ECTS в рамката 

на Болонския процес. Натрупване и трансфер на кредити в Европейското пространство на висше 

образование. Конвенция за признаване на квалификацията. Национална и Европейска 

квалификационна рамка“. 

2.2. Тема 2 „Основни понятия в системата ECTS. Кредитни точки. Учебна програма. Измерване на 

учебното натоварване на студента /student workload/“. 
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2.3. Тема 3 „Оценяване на постиженията. Изисквания на ECTS към системата за оценяване по даден 

академична дисциплина“. 

 

3. Практическа подготовка/изследвания – 2,5 часа. 

3.1. Документи, използвани в рамката на ECTS. 

3.2. Структуриране на учебна програма: примери и възможности. 

3.3. Оценяване на постиженията: примери и възможности.  

 

4. Очаквани резултати (целите да са съобразени с целите на ОП РЧР) 

Развиването на знания и умения относно принципите и способите за прилагане на ECTS осигурява 

допълнителен компонент на квалификацията на академичния състав на УНСС. Участниците в курса 

ще усъвършенстват своите познания и практически умения за коректно прилагане на елементите на 

ECST – съставяне на учебни програми и усъвършенстване на системите за оценяване на 

постиженията. Подготовката на университетските преподаватели в областта на системата ECTS има 

ключова роля за нейния успех в нашия университет, което е съществен аспект от стратегията на 

УНСС за интеграция в Европейското пространство на висшето образование. 

 

 

Съгласувал: проф.д-р Валентин Гоев 

 

Изготвил: доц.д-р Венелин Бошнаков 

 


