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ПРАВИЛА 

 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ  ПРОЦЕДУРИ 

 

 

1. Изпитните процедури в НМА „Проф. Панчо Владигеров” се 

осъществяват в изпълнение на чл. 44 от Закона за висшето образование, 

Правилника за устройството и дейността на НМА и условията за прием на 

студенти, регламентирани в кандидат-студентския справочник. 

2. Всички изпитни процедури се провеждат в рамките на сесиите и 

датите, посочени за съответния курс и специалност, утвърдени от 

Академичния съвет. 

3. Изпитните сесии, регламентирани със ЗВО и Правилника на НМА, 

са: редовна, поправителна, окончателна и кандидат-студентска. 

4. Формата на изпита се определя според спецификата на преподавания 

материал – устен, писмен, тест, музикално изпълнение. 

5. В процеса на обучение преподавателят следи индивидуалната работа 

на всеки студент и има готовност да нанесе текуща оценка за семестъра; 

текущата оценка дава кредити за съответната дисциплина и възможност за 

признаване на частично обучение по нея в случаите, когато студентът не е 

преминал цялостния курс при прекъсване на своето следване. 

6. При формиране на оценката от изпита преподавателят по дадена 

дисциплина има предвид текущото оценяване на студента и впечатленията  

от неговата самостоятелна работа през семестъра: 
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- изявите по време на аудиторните занятия; 

- впечатленията от творческите му изяви (участие в концертни 

програми, спектакли, конкурси – национални и международни, 

майсторски класове и др.); 

- участия в теоретични форуми, научни конференции и семинари и 

др. 

7. Студентите полагат изпитите си от всички сесии при същите 

преподаватели, при които се е провеждал учебният процес; по изключение 

деканът или ректорският съвет може да разпореди друг ред на полагане на 

изпита. 

8. При обучение в два факултета, един от които Теоретико-

композиторския и диригентски, успешно положените теоретични изпити в 

ТКДФ се зачитат в изпълнителските факултети; ако едновременното 

обучение е в Инструментален и Вокален факултет, дисциплините с еднакъв 

хорариум и аналогични учебни програми могат да бъдат двустранно 

признати, по преценка на преподавателя. 

9. Полагането на изпити извън рамките на утвърдената сесия става с 

молба на студента (Образец 4) до декана на факултета и уточнение с 

изпитващия преподавател. 

10. С разрешение на декана студентите, които имат общ успех най-

малко много добър (4,50) от изпитите през предходната година, при един 

невзет изпит, могат да го положат в срок от един месец от началото на 

учебната година; до полагане на изпита те посещават лекциите по плана за 

новата учебна година. 

11. Студент, успешно положил даден изпит на редовната изпитна 

сесия, има право да се яви за повишаване на оценката по този изпит на 

поправителна сесия. 

12. Присъждането на кредити (ECTS) за завършено обучение по дадена 

дисциплина става само след успешно положен изпит (или текуща оценка за 

частично обучение). 

13. Абсолвентите полагат държавен изпит пред държавна комисия, 

назначена от ректора; в комисията влизат хабилитирани преподаватели и по 

изключение преподаватели с образователната и научна степен „Доктор” или 

научната степен „Доктор на науките”. 

14. За държавен изпит по специалността в изпълнителските факултети 

може да се зачете участие в цял спектакъл – във Вокалния факултет, и 

самостоятелен рецитал или концерт с оркестър – в Инструменталния 

факултет; Ректорът подписва заповед за изпитна комисия, която да 

присъства на изявата и оцени абсолвента. 
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15. При кандидат-студентски изпити формирането на изпитния бал 

става въз основа на утвърдената система, включена в програмата за 

класиране и прием, отразена в кандидат-студентския справочник на НМА. 

16. Контролът по прилагането на правилата се възлага на зам.-ректора 

по учебната дейност, деканите, ръководителите на катедри и Учебното 

направление на НМА. 

 

 

Настоящите Правила за провеждане на изпитните процедури в НМА 

“Проф. Панчо Владигеров” са утвърдени от Академичния съвет на 

08.12.2008. Допълнени са във връзка с въвеждането на Електронна 

система за управление в НМА и са утвърдени от АС на 19.12.2013. Най-

новата актуализация е одобрена и приета на заседание на АС на 

22.02.2018. 


