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НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ
„ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“

ПРАВИЛА
за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
Чл.1. (1) Правилата са изготвени на основание Закона за висшето
образование, Наредбата за прилагане на системата за натрупване и трансфер
на кредити във висшите училища и Наредбата за държавните изисквания за
придобиване на висше образование на образователно-квалификационните
степени "бакалавър", "магистър" и "специалист".
(2) Правилата за натрупване и трансфер на кредити в НМА са
изградени по модела на Европейската система за трансфер на кредити
/ECTS/.
Чл. 2. Правилата имат за цел да регламентират планирането,
провеждането и отчитането на студентската мобилност, признаването на
периоди на обучение и на образователни кредити, придобити в други висши
училища или по учебен план на друга специалност, както и задълженията и
правомощията на специализираната комисия и длъжностните лица,
отговарящи за прилагането на Европейската система за трансфер на кредити
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(ECTS) в НМА.
Чл. 3. В НМА се създава специализирана комисия, която извършва
признаване на кредити, придобити в друго висше училище, или кредити по
сходни дисциплини от друга специалност.
Чл. 4. Кредитната система е организация на учебния процес, която:
1. се основава на пълната студентска заетост в процеса на обучение и
по всяка отделна учебна дисциплина;
2. осигурява на студентите възможност за изборност на дисциплини,
учебни форми и форми на самостоятелна работа, както и за мобилност на
основата на взаимно признаване отделни периоди на обучение като част от
учебния план на специалността и образователно-квалификационната степен.
Чл. 5. Кредитът е цифрово изражение на студентската заетост,
необходима за усвояване на определени знания и умения в процеса на
обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен на
висшето образование. Кредитите се разпределят по учебни години, семестри
и дисциплини.
Чл. 6. (1) В съответствие с Наредбата на МОН и изискванията за
прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите
училища, кредитната система в НМА включва 60 кредита учебна
натовареност на студентите за една учебна година, която се състои от два
семестъра – зимен и летен. За всеки семестър се дават по 30 кредита.
(2) Кредитите по всяка учебна дисциплина се присъждат само след
като са изпълнени всички изисквания на учебния план и е положен
съответният изпит с оценка не по-ниска от „Среден 3,00“.
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Чл.7. (1) Един кредит се присъжда за 30 часа студентска заетост.
(2) Делът на аудиторната заетост не може да бъде повече от
половината от пълната заетост на студентите, определена за всяка учебна
дисциплина в учебния план.
(3) Съотношението между аудиторната и извънаудиторната заетост се
определя в учебния план на специалността.
Чл. 8. (1) Общият брой кредити, необходим за придобиване на
образователно-квалификационната степен "бакалавър", е 240, със срок на
обучение четири учебни години, като 10 от тези кредити са за успешно
издържан държавен изпит или защитена дипломна работа.
(2)

Годишното и семестриално разпределение на кредитите за

образователно-квалификационната степен "магистър" след придобита
степен "бакалавър" по същата специалност включва не по-малко от 60
кредита, които се придобиват за една учебна година, като 15 от тези кредити
са за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна работа.
(3) Кредитите за придобиване на образователно-квалификационна
степен "магистър", след придобита степен "бакалавър" или "магистър" по
друга специалност, не могат да бъдат по-малко от 120 кредита, които се
придобиват за две учебни години, съгласно учебния план за всяка
специалност.
(4) Кредитите по специалностите, предвиждащи обучение само за
придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър", са 300
за 5 годишен срок на обучение, 60 кредита за учебна година, 30 кредита за
семестър; 15 от тези кредити са за успешно издържан държавен изпит или
защитена дипломна работа.
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II. ПРИЗНАВАНЕ И ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ.
Чл. 9. (1) Признаването на кредити в НМА, придобити от обучение в
други висши училища се осъществява от специализирана комисия, която
разглежда представените заявления и оригинални академични справки.
(2) Образователни кредити могат да се придобиват само в основните
звена на висши училища, получили акредитация и създадени при условия и
ред, определени от Закона за висшето образование, от студенти, приети по
законоустановения ред.
Чл. 10. (1) Процедурата по признаване на кредити се отразява в
протокол, който съдържа информация за решението на комисията.
(2) Комисията се председателства от заместник-ректора по учебната и
научноизследователската дейност.
(3) Работата на комисията се подпомага от секретар.
Чл. 11. Преместването от друго висше училище и признаването на
образователни кредити и периоди на обучение, придобити в друго висше
училище, се осъществява при спазването на следния ред и условия:
1. Кандидатите, желаещи да продължат обучението си в НМА и да им
бъдат признати придобитите в друго висше училище кредити, подават
заявление до ректора на НМА, към което прилагат оригинална академична
справка и заплащат административна такса в размер, определен от
Академичния съвет на НМА.
2. Разглеждат се само документи, издадени от висши училища
съгласно чл. 9, ал. 2 на настоящите Правила.
3. Признаване на периоди на обучение и трансфер на кредити се прави
само за дисциплините, които отговарят на учебния план на НМА по
специалността и образователно-квалификационната степен, в която
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кандидатът желае да продължи обучението си.
4. Комисията определя конкретните дисциплини, които се признават,
броя кредити и в кой курс следва да бъде записан студентът.
5. Всички членове на комисията, които са присъствали на заседанието,
подписват протокола с решението за признаване или непризнаване.
6. При признат период на обучение и трансфер на кредити, на
основание решението на комисията, ректорът на НМА издава заповед за
записване на студента в съответния курс, специалност и ОКС.
Чл. 12. (1) Преместване в друга специалност, което води до
прехвърляне на натрупани кредити, става след успешно положен приемен
изпит по новата специалност и след решение на комисията за трансфер на
кредитите.
(2) Преместване от друго висше училище в НМА, в същата
специалност, става след:
- представяне на академична справка от висшето училище, в което
кандидатът се е обучавал;
- документ за успешно положен приемен изпит по специалността;
- документ, че се е обучавал на държавна поръчка;
- съгласие за преместване от ректора на висшето училище, в което
студентът се е обучавал до момента;
- принципно съгласие на ректора на НМА за прехвърлянето на
студента;
- решение на комисията за прехвърляне на кредитите на студента;
- окончателно решение за прехвърляне на студента и за записването
му в НМА – заповед на ректора на НМА;
- уведомяване на МОН за прехвърляне на субсидията, при прием по
държавна поръчка.
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III. ИНФОРМАЦИОННИ ПАКЕТИ
Чл.

13.

НМА ежегодно

изготвя,

актуализира и

оповестява

информационни пакети, съдържащи:
1. обща информация за НМА – структура, органи на управление,
условия за прием, практическа информация за условия на живот;
2. информация за основните звена на НМА, органи на управление,
катедри, специалности, организация на учебния процес;
3. информация за всяка отделна специалност и образователноквалификационна степен.
4. за прилагането на кредитната система в НМА отговаря заместникректорът по УМНИД, за прилагането на системата по факултети отговарят
деканите на трите факултета; в катедрите – ръководителите на катедрите
отговарят за прилагането на системата за натрупване и трансфер на кредити.
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Приложения:
ОЦЕНКИ И СЪОТВЕТСТВИЯ МЕЖДУ СКАЛАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
И ECTS-СКАЛАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Таблица 1.

ОЦЕНКИ ПО ШЕСТОБАЛНАТА СИСТЕМА /ЗВО/ И ТЯХНОТО
СЪОТВЕТСТВИЕ ПО ECTS

A

ECTS
оценки
90 - 100

B

70 - 89

C

50 - 69

D

46 - 49

E

40 - 45

F 21 - 39
Не се присъждат кредити

FX 0 - 20
Не се присъждат кредити

Определения

Оценки по
ЗВО
Отличен 5,50 ОТЛИЧЕН - високи резултати с нзначителни грешки
6,00
МНОГО ДОБЪР - над средния стандарт, но с някои Мн. добър 4,50 грешки
5,49
ДОБЪР - добра работа, но с редица явни грешки
Добър 3,50 - 4,49
Среден 3,26 СРЕДЕН - средни резултати със съществени пропуски
3,49
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЕН - резултати, отговарящи на Среден 3,00 минималнит екритерии
3,25
ПРОПАДНАЛ - необходима е допълнителна подготовка, Слаб 2
за да се присъдят кредити
ПРОПАДНАЛ - необходима е значителна допълнителна Слаб 2
подготовка
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Таблица 2
Оценките по ЗВО, когато са формирани като средна стойност, се закръглят
до 0,05 в полза на студента
ЗВО - ECTS

ЗВО - ECTS

ЗВО - ECTS

ЗВО - ECTS

ЗВО - ECTS

ОТЛИЧЕН - А

МН. ДОБЪР - В

ДОБЪР -С

СРЕДЕН - D,E

СЛАБ - F, FX

6,00 - A 100
5,95 - A 99
5,90 - A 98
5,85 - A 97
5,80 - A 96
5,75 - A 95
5,70 - A 94
5,65 - A 93
5,60 - A 92
5,55 - A 91
5,50 - A 90

5,45 - B 89
5,40 - B 88
5,35 - B 87
5,30 - B 86
5,25 - B 85
5,20 - B 84
5,15 - B 83
5,10 - B 82
5,05 - B 81
5,00 - B 80
4,95 - B 79
4,90 - B 78
4,85 - B 77
4,80 - B 76
4,75 - B 75
4,70 - B 74
4,65 - B 73
4,60 - B 72
4,55 - B 71
4,50 - B 70

4,45 - C 69
4,40 - C 68
4,35 - C 67
4,30 - C 66
4,25 - C 65
4,20 - C 64
4,15 - C 63
4,10 - C 62
4,05 - C 61
4,00 - C 60
3,95 - C 59
3,90 - C 58
3,85 - C 57
3,80 - C 56
3,75 - C 55
3,70 - C 54
3,65 - C 53
3,60 - C 52
3,55 - C 51
3,50 - C 50

3,45 - D 49
3,40 - D 48
3,35 - D 47
3,30 - E 46
3,25 - E 45
3,20 - E 44
3,15 -E 43
3,10 - E 42
3,05 - E 41
3,00 - E 40

2 - F 39
2 - F 38
2 - F 37
2 - F 36
2 - F 35
2 - F 34
2 - F 33
2 - F 32
2 - F 31
2 - F 30
2 - F 29
2 - F 28
2 - F 27
2 - F 26
2 - F 25
2 - F 24
2 - F 23
2 - F 22
2 - F 21
2 - FX 0-20

Отличен (Excellent) - 5,50 - 6,00 Много добър (Very good) - 4,50 - 5,49 Добър (Good) - 3,50 4,49 Среден (Fair) - 3,00 - 3,49 Слаб (Fail) - 2,00

Правилата са изготвени във връзка с въвеждането на Електронна
система за управление в НМА, утвърдени от Академичния съвет на
19.12.2013 г. Прегледани и актуализирани – на заседание на АС от 22
февруари 2018.
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