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ПРАВИЛА 

ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА  

СТУДЕНТИТЕ ОТ ВВВУ “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ 

 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

Тези правила има за цел да определят принципите и способите за 

оценяване знанията и уменията на студентите по всички дейности на     

обучението: аудиторни занятия (лекции, семинарни, практически,           

лабораторни упражнения, и др.);самостоятелна работа (тестове, контролни, 

домашни работи, реферати, обзори, курсови проекти и др.); индивидуална 

работа с преподавател; участия в проекти, стажове, курсови работи и др.  

Правилата са съобразена с:  

 Академичните стандарти на ВВВУ „Георги Бенковски“ ; 

 Академичните стандарти за всяка специалност. 

Правилата са синхронизирани с наредба № 21 от 30 септември 2004 г. 

за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите 

училища.  

2.  ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА НА ПРАВИЛАТА ЗА 

ОЦЕНЯВАНЕ ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ  

Организацията на правилата за оценяване знанията и уменията на 

студентите е структурирана на следните равнища:  

·  На равнище “Училище”;  

·  На равнище “Специалност”;  

·  На равнище “Учебен курс”.  

 Правилата и процедурите за оценяване знанията и уменията на 

студентите са общовалидни и задължителни за целия академичен състав на 

ВВВУ. 
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3.  ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ОЦЕНЯВАНЕТО НА 

ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ НА РАВНИЩЕ 

“УЧИЛИЩЕ”.  

Основна форма за проверка и оценка на знанията и уменията на сту-

дентите е писменият изпит. Тази форма се прилага за всички образовател-

ни дейности, които могат да се проверят чрез писмени работи на студенти-

те.  

Знанията и уменията на студентите се оценяват по шестобалната 

система, която включва: Отличен (6,00), Много добър (5,00), Добър (4,00), 

Среден (3,00), Слаб (2,00).  

За успешно овладяна се счита образователната дейност, оценена най-

малко със среден (3,00).  

Оценъчните процедури, които се прилагат в училището са: текущ 

контрол; текуща оценка; изпит.  

Текущият контрол се прилага за оценяване на дейности, които отчи-

тат степента на овладяване на материала, получените знания, умения и 

компетентности по време обучението през семестъра (учене по време на 

обучението). 

Наборът от материали за текущ контрол включва оценяване на:  

 Тестове върху изучен материал;  

 Контролни работи;  

 Домашни работи;  

 Реферати по подбрани теми;  

 Обзори на литература по подбрани теми;  

 Научно-практически разработки;  

 Курсови проекти;  
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 Работа в изследователски екип;  

 Практико-приложна дейност в производствени, стопански или 

обществени структури;  

 Други специфични материали. 

Оценките от всеки материал, служат за формиране на крайната оцен-

ка от текущия контрол, проведен през семестъра.  

Крайната оценка от текущия контрол е основание за присъждане на 

кредита, предвиден за съответната дисциплина, ако за конкретния семес-

тър не е предвидено друго оценяване.  

Оценките от текущия контрол не се внасят в главната книга.  

Всички писмени материали, послужили за оценяване при текущия 

контрол, се съхраняват от титуляра на дисциплината за срока, предвиден в 

Правилника приема и учебната дейност.  

Текуща оценка.  

Текущата оценка е възможна форма за заключителен етап от семест-

риално оценяване по учебна дисциплина или част от учебна дисциплина. 

Текущата оценка се прилага за учебни дисциплини, при които овладяване-

то на определени знания и умения са необходимо условие за по-нататъшно 

обучение по тази дисциплина. За текущия контрол могат да се използват 

материалите и протоколите, предвидени за тази процедура при спазване на 

формата на оценяване, утвърдена от факултетния съвет за съответната 

учебна дисциплина.  

Окончателната текуща оценка се формира на базата на минимум три 

етапни оценки. Цифровата стойност на текущата оценка се поставя в съот-

ветствие с шестобалната оценка.  

Текущата оценка се вписва в официален протокол за изпит и се внася 

в главната книга.  
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Писмените материали, послужили за поставянето на текуща оценка 

се съхраняват от преподавателя за срока, определен в Правилника за     

приема и учебната дейност. 

Изпит.  

Изпитът е основна форма за заключителен етап от семестриално 

оценяване на учебна дисциплина или част от учебна дисциплина. Изпитът 

се провежда задължително от преподавателя (преподавателите), който е 

водел лекционния курс по дадената дисциплина. Изпитите се провеждат по 

време на изпитните сесии, определени в годишния график за учебния    

процес.  

До изпит се допуска студент, показал минимум знания при текущия 

контрол, проведен през семестъра и получил оценка минимум среден (3).  

Явяване на семестриални изпити във време извън изпитните сесии се 

разрешава на:  

 Студенти, прекъснали обучението си с право на явявaне на   

изпити;  

 Студенти, полагащи приравнителни изпити;  

 Бременни и студентки – майки на деца до навършване на шест-

годишна възраст;  

 Студенти, обучаващи се по индивидуален план;  

Явяване на семестриални изпити във време извън изпитните сесии се 

разрешава с индивидуален протокол.  

Индивидуалният протокол се издава в съответствие с решение на  

административен или управленски орган на базата на съответните           

документи.  

Крайна оценка за знанията и уменията на студентите при         

обучението.  
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Крайната оценка за получените знания, умения и компетентности по 

всяка учебна дисциплина се формира на базата на:  

 Крайната оценка, получена от текущия контрол, проведен през 

семестъра;  

 Оценката, получена на семестриалния изпит;  

Относителният дял (“тежестта”) на двете компоненти се определя в 

учебната програма на всяка учебна дисциплина при отчитане спецификата 

на обучението. Коефициентите на тежест на двете оценки, определени за 

всяка учебна дисциплина се утвърждават от Факултетния съвет при прие-

мане на учебната програма.  

4.  ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОЦЕНЯВАНЕТО НА 

ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ НА РАВНИЩЕ 

“СПЕЦИАЛНОСТ”.  

Организацията на оценяването по всяка специалност се осъществява 

от катедрата / катедрите, която организира обучението по съответната спе-

циалност.  

Катедреният съвет:  

Утвърждава наборът от материали, предвиден за текущ контрол на 

знанията и уменията на студентите по всяка учебна дисциплина.  

Утвърждава материалите, които се използват за провеждане на се-

местриалния изпит. 

В случаите, при които се провежда тестово изпитване преподавате-

лят е длъжен да разработи и примерни тестове.  

Задължава титулярите на учебните дисциплини да запознаят студен-

тите с организацията на оценяването (текущ контрол и изпит) не по-късно 

от третата седмица от началото на семестъра.  
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Приема принципни правила за изпитване в спорни ситуации или при 

отсъствие на титуляра на дисциплината. 

Приема като възможно писмените материали да се оценяват не от 

преподавателя - титуляр, а от друго хабилитирано лице в специалността  

Анализира успеваемостта на студентите по показания среден успех 

на семестриалните изпити по всички учебни дисциплини.  

Средният успех по всяка учебна дисциплина се изчисляват като се 

включват:  

- всички оценки, получени на изпита, включително и оценките 

със слаб (2);  

- всички студенти, недопуснати до изпит поради получена слаба 

оценка от текущия контрол, се добавят към общия брой и се     

изчисляват като получили оценка “слаб (2)”.  

При изчисляване на средния успех не се включват студентите, които 

са допуснати до изпит, но не са явили за изпитване на определената дата.  

Приема като реално оценяването по учебната дисциплина, когато е 

на лице примерно разпределение, посочено в Европейското дипломно   

приложение.  

  ECTS GRADE 

  5.75 ÷ 6.00 А (10%) 95% ÷ 100% 

Отличен 5.50 ÷ 6.00    

  5.00 ÷ 5.70 B (25%) 80% ÷ 94% 

Много добър 4.50 ÷ 5.49    

  4.05 ÷ 4.95 C (30%) 61% ÷ 79% 

Добър 3.50 ÷ 4.49    

  3.30 ÷ 4.00 D (25%) 46% ÷ 60% 

Среден  3.00 ÷ 3.49    

  3.00 ÷ 3.25 E (10%) 40% ÷ 45% 
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Слаб 2.00  Fx, F 0% ÷ 40% 

 

Всички правила за организацията и оценяването на знанията и     

уменията на студентите на равнище “Университет“, посочени в т.3 са     

валидни и задължителни за прилагане от катедрите, които организират 

обучението по дадена специалност.  

5.  ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОЦЕНЯВАНЕТО НА 

ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ НА РАВНИЩЕ 

“УЧЕБЕН КУРС”.  

Учебният курс по всяка учебна дисциплина е предназначен:  

 да осигури необходимите познания на студентите;  

 да формира необходимите практически умения на студентите;  

 да формира професионални компетентности както по           

изучаваната дисциплина, така и по специалността, в която се 

обучава студентът.  

Оценяването по всеки учебен курс има за цел да установи нивото на 

знанията и уменията на студентите в съответствие с целите, задачите и 

очакваните резултати.  

За целта всеки учебен курс трябва да има разработена система за 

оценяване знанията и уменията на студентите по съответната учебна     

дисциплина.  

Правилата се описват в раздел от Учебната програма и включва: 

 Описание на процеса за набиране на кредит през семестъра – 

ученето по време на обучение:  

- относителният дял от общия кредит, който се придобива от 

аудиторни занятия (лекции, семинарни, практически,        

лабораторни упражнения и др.)  
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- относителният дял от общия кредит, който се придобива от 

извънаудиторна заетост (самостоятелна работа).  

 Описание на формите за набиране на кредит от самостоятелна 

работа:  

- Тестове; 

- контролни работи; 

- решаване на задачи; 

- самостоятелни разработки по предложен набор от теми за 

обзор; 

- теми за рефериране; 

- решаване на проблеми; 

- курсови проекти; 

- курсови работи; 

- участия в проекти; 

- участия в студентски научни конференции; 

- студентски публикации; 

- други специфични форми. 

Наборът от форми за набиране на кредит от самостоятелна работа 

трябва да осигури възможност за избор от страна на студентите в            

съответствие с чл. 2, т. 2, Наредба № 21/ 30.09.2004 г.  

 Определяне на условията за допускане до изпит.  

 Определяне на изискванията за евентуално освобождаване от 

изпит.  

 Определяне на относителния дял на оценката от текущия     

контрол, от крайната оценка по изучената учебна дисциплина.  
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 Оформяне на крайната оценка по учебната дисциплина.  

Всички правила за организацията и оценяването на знанията и     

уменията на студентите на равнище “Училище”, посочени в т. 3 и на рав-

нище “Специалност”, посочени в т.4, са валидни и задължителни за прила-

гане при организацията на оценяването по всяка учебна дисциплина.  

Правилата са приети на заседание на АС, Протокол № 9 от 

21.07.2020 г.  
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