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Болонският процес в българските висши училища

Българските висши училища работят активно по всичките насоки за действие на Болонската дек-
ларация, от подписването й през 1999 година, за изграждане на Единно европейско пространство на 
висшето образование. Участието им в програма Еразъм, считана за основен двигател на процеса Бо-
лоня, налага: използване на лесно разбираеми и сравними образователни степени (Приложение към 
дипломата); на Европейската система за трансфер на кредити (ECTК); насърчаване на мобилността на 
Еразъм студенти; осигуряване на качеството, участие в разработване на международни съвместни 
многостранни и двойни образователни програми.

За постигане на по-добри резултати в модернизацията на висшето образование, висшите учили-
ща биват подпомагани допълнително чрез консултации и обучителни тематични семинари от групи 
от национални Болонски съветници, от 2004 г. до момента. За периода 2011-2013 г. националните 
Болонски съветници са 10 души, номинирани от Министерство на образованието и науката. В Бълга-
рия е изградена и действа от 2007 г. и мрежа от институционални Болонски съветници, номинирани 
от висшите училища.

Настоящата публикация представя преглед на постиженията по основните показатели на Болон-
ския процес на 34 български висши училища от общо 48, притежаващи Еразъм харта.

Европейска система за трансфер на кредити - 
приложение и признаване на периоди от обучение
Приложението на Европейската система за трансфер на кредити, в страната, официално старти-

ра с приемането на Наредба № 21 на Министерство на образованието и науката, през 2004 г. Всички 
висши училища я прилагат.

30 висши училища присъждат 1 ЕСТК за 25-30 ч., от тях 15 разделят аудиторните и извън-ауди-
торните часове на половина. Едно висше училище има разпределение на часовете за 1 ЕСТК на 25 
аудиторни и 5 извън-аудиторни. Американският университет в България присъжда 1 ЕСТК за 27,75 
часа, от тях 9,25 са аудиторни и 18,5 извън-аудиторни. 8 висши училища присъждат, например за 
магистърска програма от три семестъра 98 или 105 ЕСТК и 1 висше училище дава 1 ЕСТК за 15 ч. 

Всички висши училища имат разработени вътрешни правила за администриране на студентската 
и преподавателска мобилност и за признаване на периодите от обучение и практика. 

Интернационализация и съвместни учебни програми и учебни програми, 
предлагани на чужд език

Интернационализацията е основен елемент на Европейското пространство за висше образова-
ние. Съществуват различни разбирания за процеса на интернационализация на висшите училища 
и измерването му, но мобилността на студенти, преподаватели и административен персонал и съв-
местните образователни степени и учебни програми, предлагани на чужд език се считат за базисни 
индикатори.

Мобилност
За периода 2000-2012 г. общият брой на изходящите Еразъм студентски мобилности е около 13 000, 

а съотношението между изпратени и приети Еразъм студенти е приблизително 3 към 1, като за послед-
ната отчетена година е 2 към 1. Броят на мобилностите нараства ежегодно, като през първата година, в 
която страната участва в програмата – 2000/01 г. има 398 изходящи Еразъм студенти, а през последната 
отчетена година 2011/2012 г. - са 1852. Увеличава се и броят на входящите Еразъм студенти, от 26 през 
2000/01 г. на 908 през 2011/2012 г.

За същия период мобилността на академичния и неакадемичния персонал е общо 6000, а съот-
ношението между изходяща и входяща мобилност е почти 1.5 към 1, която нарства от 142 през 
2000/01 г. на 1016 през 2011/2012 г., докато броят на чуждестранните Еразъм преподаватели се уве-
личава от 76 през 2000/01 г. на 512 през 2011/2012 г.

Съвместните образователни степени
Схемата за финансова подкрепа за разработване на съвместни учебни програми в европейското 

висше образование е предложена от Комисията и приета от Съвета и Министрите на образованието 
през 1976 г. Реално усилването на значението на този тип сътрудничество между университетите е 
през последните 10 години, при приложението на принципите на Болонския процес. Комюникето от 
Прага, 2001 г, определя съвместните образователни степени като значим инструмент за насърчаване 
на мобилността, качеството, заетостта и привлекателността на Европейското пространство за висше 
образование. Европейските инициативи за подпомагане на висшето образовани чрез програмите 
„Еразмус Мундус” и „Темпус ІV” водят до увеличаване на броя им и на тяхната значимост. 14 висши 
училища от представените в настоящото издание предлагат общо 45 съвместни учебни програми. 
От тях 14 са за бакалавър, 6 докторски и 25 магистърски.

Учебни програми, предлагани на чужд език
Общо 14 висши училища предлагат обучение на английски език. 39 учебни програми се предла-

гат на чужд език от 11 висши училища, от тях 10 са за бакалавър и 29 са магистърски. В две от висшите 
училища преподаването е изцяло на английски език, а в едно висше училище всички магистърски 
програми се предлагат на английски език.

Социални измерения

Всички висши училища практикуват два типа финансиране по силата на Постановление на МС 
90/26.05.2000 г., при което съществуват две възможности за кандидатстване и получаване на стипендии:

а) Социална стипендия без класиране, която се отпуска за студенти с нисък семеен доход; за 
студенти, чиито родители са с трайно увреждане или инвалиди; сираци; млади майки; студенти от 
социални домове и др.

 
б) Стипендии за студенти, показали достатъчен успех от следването, при което класирането на 

кандидатите става по два критерия – семеен доход и успех.

Повечето от тях имат и вътрешни стипендии. Някои от тях са:
Вътрешни стипендии от дарителски фонд „Добра Недялкова”. Едноличният дарителски фонд на 

името на Добра Недялкова към свищовското висше училище е учреден със завещаната от нея сума 
за благотворителни цели – да се подпомагат парично студенти на Академията. В учредителния акт 
се посочва, че стипендиите се присъждат ежегодно на студенти от Стопанска Академия за отличен 
успех или по причина на социални затруднения.
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Вътрешни стипендии от фондация „Ценов” – присъждат се целево, когато постъпи заявление 
от нуждаещи се студенти, които се намират в затруднено социално или неравностойно положение. 
Фондацията подпомага финансово и участията на студенти и докторанти в международни форуми.

Мобилността, реализирана в рамките на секторна програма „Еразъм”, се подпомага от Шумен-
ския университет „Епископ Константин Преславски” чрез цялостно или поне частично покриване на 
разходите за транспорт на участниците до приемащата институция и обратно. Средствата за студен-
тите се отпускат от Студентския съвет, а финансирането на транспортните разходи на преподавате-
лите се покрива от университета.

Учредена е годишна студентска награда „Проф. Стефан Дичев” за постигнати успехи в курса на 
следване, разработка на дипломен проект/работа, докторска дисертация и др., в размер на 666 лева.

Всяка година по решение на ректорския съвет се отпускат безплатни места за подготовка на 
студенти за кандидатстудентски курсове, предназначени за ученици, завършили средно образова-
ние в училища за деца и ученици, лишени от родителски грижи. С решение на ректорския съвет се 
освобождават от всякакви такси и плащания кандидати за обучение на степен „Доктор“, които са в 
тежко социално положение и са показали качества за изследователска работа в областта на спорта.

От 2009 година има създадена специална „Стипендиантска програма” за зрелостници от сред-
ните училища, показали най-високи резултати от обучението в своя випуск и участвали в конкурс 
за есе във Варненски свободен университет. Тази програма предоставя стипендия в размер на една 
годишна такса.

Областно ръководство на Камарата на инженерите от инвестиционното проектиране, София-град 
отпуска всяка година една стипендия за отличен успех и проявена активност в областта на проекти-
рането по всички специалности в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ в размер на 120 лв.

Всяка година в чест на професионалния празник “Ден на миньора”, Българската Минно-геоложка 
камара награждава студенти с отличен успех.

Всяка година „Челопеч-Майнинг” ЕАД обявява места за стипендиантски летни стажове по раз-
лични позиции.

Ежегодно предприятията от бранша предлагат на студентите летни стажантски програми от кои-
то по - значими за бъдещата професионална реализация на студентите са: Стажантската програма на 
„Асарел-Медет” АД; Стажантска програма на Геотехмин ООД; Стажантската програма на Овергаз Инк; 
Стажантската програма на „Мини Марица-изток” ЕАД; Стажантска програма на Геотрейдинг АД и др.

В Американския университет в България е изграден отдел „Обслужване на студенти”, който чрез 
основните си офиси, клубове и дейности - център за кариерно развитие, център за психологическа 
консултация, здравен център, международни обменни програми за обучение, програми за общест-
вено полезен труд, център за подпомагане на процеса на учене, общежитията, спортните дейности, 
студентското правителство и др. подпомага изграждането на цялостна личност у студента. Дейно-
стите , съпътстващи академичната програма, възпитават личностни и социални умения, необходими 
за постигането на академичните цели и успешна кариера. Всички извънкласни програми и дейности 
имат за цел да подпомогнат формирането на среда, подходяща за осъществяването на целите на 
процеса на обучение. Освен конкретните познания по специалността те включват възпитаване на 
активни и социално ангажирани граждани и имат съществен принос за развитието и формирането 
на студентите като зрели, отговорни и отстояващи демократичните ценности хора.

Повече подробности относно работата по процеса от Болоня на отделните висши училища, мо-
гат да се прочетат в кратките им представяния, в настоящото издание.

д-р Савена Борисова,
координатор на проект

„Национална група от съветници 
по Болонския процес”

The Bologna Process at Bulgarian 
Higher Education Institutions

Summary by D-r Savena Borisova, 
Coordinator of the Bologna Project

Bulgarian universities are active in all action lines of the Bologna Declaration in building a European area 
of higher education since 1999. Their participation in the Erasmus program, considered a key driver of the 
Bologna process requires: use of easily readable and comparable degrees (Diploma Supplement), use of ECTS 
credits (ECTS) encouraging mobility of Erasmus students, quality assurance and participation in the devel-
opment of international multilateral joint and double educational programs. To achieve better results in the 
modernization of higher education, universities are supported through further consultations and thematic 
training seminars by groups of national Bologna Experts, from 2004 to present. National Bologna Experts 
for the period 2011-2013 are 10 persons, nominated by Ministry of Education and Science. Additionally, a 
network of institutional Bologna Experts, nominated by the universities has been established and is active 
since 2007.

This publication provides an overview of the achievements of the fundamentals of Bologna Process for 
34 Bulgarian universities of 48 holding an Erasmus Charter.

European credit transfer system - application and recognition of periods of study Application of the 
European credit transfer system in the country is officially launched with the adoption of Regulation № 21 of 
the Ministry of Education and Science in 2004. All the Bulgarian universities apply it.

30 universities awarded 1 ECTS for 25-30 hours, of which 15 auditorium and self-study hours in half. 
A university is sharing the hours of 1 ECTS into 25 lectures and 5 non - auditorium. American University in 
Bulgaria awards 1 ECTS for 27.75 hours, of which 9.25 are outside the auditorium and 18.5 - auditorium. 8 
universities award to Master of three semesters - 98 or 105 ECTS and 1 university gives 1 ECTS for 15 hours.

All universities have developed internal rules for the administration of student and staff mobility and the 
recognition of periods of study and placements.

34 BG HEIs
Respondents

1 HEI
1 ECTS = 27,75 h 

48 BG Higher Education 
Institutions (HEIs) –  

Erasmus Charter Holders
ECTS Use – All of 2013 A

1 HEI
1 ECTS = 25 h auditorium 

& 5 h self-study 

1 HEI
1 ECTS = 15 h

1 HEI
1 ECTS = 26,67 h

30 HEIs 
1 ECTS = 25 - 30 h
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Internationalization and joint study programs and curricula offered in foreign language Internation-
alization is a key element of the European Higher Education Area. There are different definitions for the 
process of internationalization of higher education and its measurement, but the mobility of students, 
teachers and administrative staff and joint degrees and study programs offered in foreign languages are 
considered basic indicators.

Mobility
For the period 2000-2012, the total number of outgoing Erasmus student mobility is about 13,000, and 

the ratio between sent and received Erasmus students is approximately 3 to 1, but for the last year is 2 to 1. 
Number of mobility increases annually, during the first year in which the country participates in the program 
- 2000/01 has 398 outgoing Erasmus students, and in the last reported academic year 2011/2012 - 1852. The 
number of incoming Erasmus students has also been increased from 26 in 2000/01 to 908 in year 2011/2012.

For the same period the mobility of academic and non-academic staff is 6,000 and the ratio between 
the incoming and outgoing mobility is almost 1.5 to 1, which has grown from 142 in 2000/01 to 1016 in 
2011/2012, while the number of foreign professors Erasmus increased from 76 in 2000/01 to 512 in years 
2011/2012.

Joint degrees
Scheme for financial support for the development of joint study programs in European higher education 

is proposed by the Commission and adopted by the Council and the Ministers of Education in 1976. But really 
the enhancement of the importance of this type of cooperation between universities is in the past 10 years, 
with the application of the principles the Bologna process. The Prague Communiqué since 2001, defines 
joint degrees as an important instrument to promote mobility, quality assurance, employment and attrac-
tiveness of the European Higher Education Area. European initiatives to support higher education through 
the „Erasmus Mundus“ and „Tempus IV“ Programmes result in an increase in their number and significance. 
14 universities from those presented in this edition offer a total of 45 joint curricula. Of these, 14 were for BA, 
6 doctoral and 25 masters.

Curricula offered in foreign language

A total of 14 universities offer courses in English. 39 educational programs are offered in foreign lan-
guage by 11 universities, of which 10 are bachelor and 29 are masters. In two of the universities teaching 
is entirely in English, and in one higher education institution all graduate programs are offered in English.

Social Dimensions

All universities practicing two types of financing under Government Decree 90/26.05.2000 in which there 
are two options for applying and receiving grants:

a) Social scholarship without standing to be granted to students with low family income, for students 
whose parents have a permanent disability or disabled, orphans, young mothers, students of social facilities.

b) Scholarships awarded to students who have demonstrated high success rate in their studies which is 
considered together with their level of income.

Most of them also have internal scholarships. Some of these are:
Internal scholarships granted via the “Dobra Nedelkoff” Endowment Fund. The donor created this fund 

with the charitable purpose of giving financial support to students at the Academy of Economics. The Schol-
arship is given annually to students who have gained a high level of achievement.

Internal scholarships granted via the “D. A. Tsenov” Foundation. These scholarships are awarded to stu-
dents with the aim of supporting participation in international events and conferences, but they are also 
targeted at vulnerable students. Mobility realized within the sub-program „Erasmus“ is supported by the 
University of Shumen „Bishop Konstantin of Preslav“ by fully or at least partially cover the travel expenses of 
the participants to the host institution and vice versa. Funds are granted to students by the Student Council, 
and the financing of transport costs of teachers are covered by the university.

Established is an annual student prize „Prof. Stefan Dichev“ for success in the course of study, develop-
ment of the graduation project / work, thesis, etc., amounting to 666 leva.

The National Sports Academy provides scholarships for students which have achieved excellent re-
sults in studies and in sport performance. Extra financial aid is granted to students which are socially in 
need. Every year on the basis of Rectors’ council decision free places in preparatory courses are provided 
for school leavers from socially disadvantaged groups (orphans or minority groups). Every year by Rectors’s 
council decision doctoral students from disadvantaged groups are exempted from fees in order to realize 
their Doctoral program studies. The exemption is on the basis of proved abilities for research in the field 
of sports sciences.

Since 2009 Varna Free University has established a special „Scholarship Program“ for graduates of secondary 
schools who have shown the highest learning outcomes in their class and participated in an essay contest at VFU. 

The Regional Management of the Chamber of Engineers in the Investment Design of Sofia – city awards 
each year one scholarship for excellent score and activities in the field of design in all the specialties of the 
University of Mining and Geology „St. Ivan Rilski”.

Each year in honor of the professional day “Day of the miner”, the Bulgarian Mining-Geological Chamber 
awards students for their excellent scores.

Each year “Chelopech Mining” JSCo awards summer apprenticeship for different positions.

Each year the companies in the sector propose summer apprenticeships. Those of major importance 
for future professional development are the following: Apprenticeship program of „Assarel-Medet” JSCo; 
Apprenticeship program of Geotechmin Ltd; Apprenticeship program of Overgas Inc.; Apprenticeship pro-
gram of „Maritsa East” Mines JSCo; Apprenticeship program of Geotrading JSCo etc.

The Office of Student Services is created to enhance total student development for American Universi-
ty in Bulgaria students and graduates, beginning at the time of application for admission. The task of Stu-
dent Services is to assist students outside the classroom to achieve their highest potential, support their 
transition from entry into the University through graduation and entry into graduate school or the job 
market. In order to facilitate this development, Student Services coordinates and provides the following 
programs and services: Residential life and housing, Medical services, Counseling services, Sport activities, 
Cross-cultural and co-curricular programs, Career services. Orientation for new students, Study Abroad 
and Exchange Programs, Honors Convocation, Dining Services, Advising Center. This co-curricular learning 
involves the acquisition of the personal and social skills necessary to the achievement of academic goals 
and to the pursuit of a career. Residence hall programs, staffing patterns, and procedures are designed to 
carry out and assist in creating an environment for this learning to take place. Activities, events, communi-
ty service and wellness programming are all essential parts in the development of a well rounded students 
responsible and promoting the democratic values.
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1) Тристепенна образователна система
Бакалавърски програми: Два основни модела характеризират цялостната структура Бакалавър-Магистър: мо-

делът, който включва 180+120 ЕСТК кредити (3+2 академични години), доминира в ЕС, и моделът, който включва 
240+120 ЕСТК кредити (4+2 академични години). Как е във Вашето ВУ, в т.ч. професионален бакалавър, ако имате? 

Образователно-квалификационна степен “бакалавър”, за придобиването на която се изискват в съответствие с 
учебния план:

а) не по-малко от 180 кредита, със срок на обучение не по-малък от 3 години “професионален бакалавър по...”;
б) не по-малко от 240 кредита, със срок на обучение не по-малък от 4 години –“бакалавър”.
Магистърски програми: Моделът, който включва 120 ЕСТК кредити (2 академични години) е общоприет в ЕС. Как 

е във вашето ВУ?
Образователно-квалификационна степен “магистър”, за придобиването на която се изискват: 
а) не по-малко от 300 кредита, съгласно учебния план, със срок на обучение не по-малък от пет години; 
б) не по-малко от 120 кредита след придобита образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър по...”; 
в) не по-малко от 60 кредита след придобита образователно-квалификационна степен “бакалавър”.

2) Европейска система за трансфер и натрупване на кредити (ЕСТК) – 1 кредит е равен на 30 часа, от които не 
по-малко от половината е аудиторна заетост.

3) Европейско Дипломно приложение – издава се безплатно, на английски език – линк към интернет страницата.
http://www.swu.bg/media/233354/procedura_%D0%B5dp_27092011_new%20(2).pdf

4) Признаване на периоди на обучение в чужбина. Вътрешни правила и процедури, публикувани на ин-
тернет страницата – посочете линк. Разработени са процедури и има правила за признаване на придобито висше 
образование в чуждестранни вис ши училища и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища - 
http://www.swu.bg/media/310765/recognition%20of%20education%20in%20foreign%20universities.pdf

Разработени процедури по програма Еразъм: http://www.swu.bg/media/284525/pravilnik_swu_19-09-2012%20(2).pdf
5) Съвместни образователни степени (1 Магистърска – „Метрология в химията”)

6) Интернационализация: брой Еразъм споразумения - 72, Рамкови споразумения - 45, Учебни програми, пре-
подавани на чужд език - всички магистърски програми са подготвени за обучение на английски език, от тях реал-
но по 6 се обучават студенти; докторски програми на английски език – 4; летни курсове за чуждестранни студенти. 
http://www.swu.bg/academic-activities/academic-programmes/masters-programmes.aspx?lang=en

7) Мобилност – брой студенти – 66 и брой преподаватели - 47 за 2010 и 2012 г. Участия в Европейското иконо-
мическо пространство, Учебни визити, Грюндвиг, Коменски, Fulbright Senior Specialist projects, Fulbright project и др.

8) Социални измерения - По постановление № 90 на МС от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне 
на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации 
- 22% от студентите, редовна форма на обучение, държавна поръчка получават стипендии – стипендии за отличен 
успех, стипендии за майки с дете до 6 г. и др. По проект „Студентски стипендии”, изпълняван по ОП „Развитие на чо-
вешките ресурси”, 15% от студентите взимат стипендия за успех, а 5% - специални стипендии. За научноизследова-
телска дейност на докторанти, държавна поръчка се утвърждава годишна план-сметка. Студентски общежития за 900 
студенти; модерна спортна база и закрит спортен комплекс; рехабилитационен център „Бачиново”, кариерен център; 
библиотеки. Навсякъде е осигурен безплатен безжичен интернет достъп. Достъпност чрез асансьори, рампи и др. 
Възможности за индивидуализиране на обучението и съкращаване срока на обучение. Логопедичен център, който 
предоставя езикова и говорна терапия и за студенти с различни нарушения. Център за изследване на заекването – 
осигурява логопедична терапия и за студенти с нарушения.

Болонският процес 

в Югозападен 

университет 

„Неофит Рилски”

Висше училище:
Югозападен университет 
„Неофит Рилски”

Институционален 
Болонски експерт:
Елина Попова

Контакти:
Тел.: +359 73 588 567
Моб.: +359 882 818 567
e-mail: ely@swu.bg

Bologna Process 

at South-West 

University 

„Neofit Rilski”

Higher Education 
Institution:
South-West University 
„Neofit Rilski”

Institutional 
Bologna Expert:
Elina Popova

Contacts:
Tel.: +359 73 588 567
Mob.: +359 882 818 567
e-mail: ely@swu.bg

1) Three Degree Cycle
Bachelor programmes: Two main models to characterise the overall Bachelor-Master structure. The 180+120 credit (3+2 

acade-mic years) model which dominates in the EU and the 240+120 credit (4+2 academic years) model. State of Play at your 
HEI, including short cycle if any. 

Bachelor’s educational and qualification degree. According to the curriculum the acquisition of that degree requires: 
а) min 180 credits with a duration of the studies of at least three years leading to the Professional Bachelor in…degree; 
b) min 240 credits with a duration of at least four years leading to the Bachelor’s degree.
Master Programmes: The 120 ECTS credit (2 academic years) model commonly adopted for Master Programmes. State 

of Play at your HEI.
Master’s educational and qualification degree. The requirements for the acquisition are as follows:
a) minimum 300 credits according to the curriculum with a duration of the studies of at least five years;
b) minimum 120 credits for holders of Professional Bachelor in…degree; 
c) minimum 60 credits for holders of Bachelor’s Degree.

2) The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) – 1 credit is equal to 30 hours, of which not less 
than a half is in class.

3) The Bologna Diploma Supplement – issued free of charge, in English language - link to the webpage http://www.
swu.bg/media/233354/procedura_%D0%B5dp_27092011_new%20(2).pdf

4) Recognition of mobility study periods. Internal Procedure for recognition published on the website – link to 
the webpage. http://www.swu.bg/media/310765/recognition%20of%20education%20in%20foreign%20universities.pdf

Internal Procedure for recognition of Erasmus mobility: www.swu.bg/media/284525/pravilnik_swu_19-09-2012%20(2).pdf

5) Joint Degrees - 1 Master –Metroplogy in Chemistry

6) International openness – number of Erasmus Agreements - 72, 45 Framework Agreements, Study Programs taught 
in Foreign Language - all Master Degree Programs are prepared for studying in English, in 6 of them students are studying; 
PhD Programs in English – 4; summer courses for foreign students. http://www.swu.bg/academic-activities/academic-pro-
grammes/masters-programmes.aspx?lang=en

7) Mobility – number of 66 student and 47 staff mobility for 2010 and 2012. Participations in: The EEA Financial 
Mechanism Programme, Study visits, Grundtvig, Comenius, Fulbright Senior Specialist projects, Fulbright project etc.

8) Social Dimensions.
According to Decree № 90 of the Council of Ministers of 26.05.2000 on the terms and conditions for the provision of 

scholarships to students and postgraduates from state universities and research organizations - 22% of students at the 
University receive scholarships – scholarships are awarded based on academic achievement, scholarships for mothers with 
children under 6 years old and more. In the frames of project “Students’ Scholarships” of the Bulgarian Ministry of Education, 
Youth and Science, co-funded by European Social Fund, Human Resources Development Operational Programme, 15% of 
students are taking scholarships, and 5% - special scholarships.

The PhD students have an annual amount of money for their research activities.
Two student dormitories for 900 students, a students’ canteen; modern sports facilities and a new indoor sports com-

plex; Rehabilitation Center in Bachinovo University Centre; Career Development Center; University library etc. Free WI-FI 
access everywhere. The buildings are adapted for people with disabilities. Opportunities for individualized learning and 
shorten the duration of training. Speech Language Center, which provides speech and language therapy for students with 
different disorders. University Stuttering Research Center – provides speech therapy for students with disorders.

8 9



Болонският процес в 

Американски университет в България, 

Благоевград

Висше училище:
Американски  
университет 
в България, 
Благоевград

Акредитиран в САЩ от 
Асоциацията на училища-
та и колежите на Нова Ан-
глия (NEASC) чрез нейната 
комисия за институции за 
висше образование

АУБ има институционална 
акредитация в България 
от Националната агенция 
по оценяване и 
акредитация (НАОА)

Бакалавърски програми: 
4 академични год., 240 
ECТК 
Магистърска програма 
по Бизнес администрация 
след бакалавър – 1.5 ака-
демични години, 98 ECТК 
кредити от курсове 

Институционален 
Болонски експерт:
В АУБ няма специално 
назначен институциона-
лен Болонски експерт. 
Дейността е разпределе-
на върху Еразъм офиса и 
Учебен отдел

Контакти:
Лидия Крайз, 
Декан на студентите; 
Институционален 
координатор по програма 
„Еразъм”
e-mail: lydia@aubg.bg

Мария Ханджийска, 
Координатор по програма 
„Еразъм”
e-mail: mhandzhiyska@
aubg.bg

Евелина Терзиева 
Координатор 
образователни 
технологии и интеграция 
и ECТК координатор
e-mail: eva@aubg.bg

1) Тристепенна образователна система
Бакалавърски програми: Два основни модела характеризират цялостната струк-

тура Бакалавър-Магистър. Моделът, който включва 180+120 ЕСТК кредити (3+2 ака-
демични години) доминира в ЕС и моделът, който включва 240+120 ЕСТК кредити (4+2 
академични години). Как е във вашето ВУ, в т.ч. професионален бакалавър, ако имате? 

Магистърски програми: Моделът, който включва 120 ЕСТК кредити (2 академич-
ни години) е общоприет в ЕС. Как е във вашето ВУ?

2) Европейска система за трансфер и натрупване на кредити (ЕСТК) – 1 кре-
дит е равен на 27.75 часа, в т.ч. 9.25 часа в клас и 18.5 самоподготовка.

3) Европейско Дипломно приложение – издава се автоматично и безплатно, 
на езика на преподаване и/или английски език – линк към интернет страницата. 
www.aubg.bg->Administrative Offices->Registrars’ Office->Graduation and Diplomas

4) Признаване на периоди на обучение в чужбина. Вътрешни правила и 
процедури, публикувани на интернет страницата – посочете линк. www.aubg.
bg->Academics->Resources->Academic Catalog Academic Policies and Procedures, 
Transfer Credit Policy 

В АУБ функционира ефективна система за трансфер на кредити, която позволя-
ва на студентите: (а) да им се признаят курсове, взети в друг университет; (б) да се 
прехвърлят в АУБ от друг университет, като им се признаят курсове; (в) да се прех-
върлят от АУБ в друг университет с предоставяне на всичко необходимо за призна-
ване на курсове от АУБ в другата институция; (г) да осъществят част от обучението 
си в друг университет по програма за обмен и кредитите от курсовете, взети там, да 
бъдат признати в АУБ.

5) Съвместни образователни степени - АУБ не предлага обучение по съвмест-
ни образователни програми и съответно съвместни образователни степени

6) Интернационализация - Брой на двустранните споразумения между АУБ и 
други университети от ЕС за 2012/2013 г. – 70. Списък на всички обменни програми 
и на университетите – партньори е публикуван на www.aubg.bg ->Administrative 
Offices-> Students Services->Education Abroad

Езикът на преподаване в АУБ е английски. Обучението, самоподготовката и 
изпитите по всички учебни дисциплини за всички специалности се провеждат на 
англйски език.

7) Мобилност – брой студенти и преподаватели за 2010 г. - 38 и за 2012 г. - 59

8) Социални измерения 
АУБ предлага пакети за финансова помощ и стипендии. Информацията е пуб-

ликувана на интернет страницата на университета www.aubg.bg > Administrative 
Offices -> Financial Aid.

Уникално за АУБ е, че в университета е изграден отдел „Обслужване на сту-
денти”, който чрез основните си офиси, клубове и дейности - център за кариерно 
развитие, център за психологическа консултация, здравен център, международни 
обменни програми за обучение, програми за обществено полезен труд, център за 
подпомагане на процеса на учене, общежитията, спортните дейности, студентското 
правителство и др. подпомага изграждането на цялостна личност у студента. 

Higher Education 
Institution:
American University in 
Bulgaria, Blagoevgrad, 
Bulgaria
The American University 
in Bulgaria is accredited in 
the United States by the 
NЕАSС, through its Com-
mission on Institutions of 
Higher Education. www.
aubg.bg

The American University 
in Bulgaria is chartered as 
an institution of higher 
education by an act of the 
Grand National Assembly 
of the Republic of Bulgaria 
and is authorized to grant 
Bulgarian diplomas with 
the same rights and 
responsibilities of other 
Bulgarian universities. 
The American University 
in Bulgaria was granted 
institutional accreditation 
in Bulgaria by the National 
Evaluation and Accredita-
tion Agency.

Bachelor programmes: 4 
years full-time study, 240 
ECTS credits
Master of Business  
Administration: 1,5 year, 
98 ECTS credits

Institutional Bologna 
Expert:
AUBG does not have an 
individual appointed 
to serve as Institutional 
Bologna expert. The ac-
tivities are covered by the 
Erasmus office and other 
university offices

Contacts:
Lydia Krise, Dean of 
Students, Institutional 
Erasmus Coordinator 
e-mail: lydia@aubg.bg
Mariya Handziyska, 
Erasmus Coordinator 
e-mail: mhandzhiyska@
aubg.bg
Evelina Terzieva, Educa-
tional Technology and 
Integration Coordinator 
and ECTS Coordinator
e-mail: eva@aubg.bg

Bologna Process at 

American University in Bulgaria, 

Blagoevgrad

1) Three Degree Cycle
Bachelor programmes: Two main models to characterise the overall Bachelor-Master 

structure. The 180+120 credit (3+2 academic years) model which dominates in the EU and 
the 240+120 credit (4+2 academic years) model. State of Play at your HEI, including short 
cycle if any. 

Master Programmes: The 120 ECTS credit (2 academic years) model commonly adopt-
ed for Master Programmes. State of Play at your HEI.

2) The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) – 1 credit is 
equal to 27.75 hours, divided in 9.25 class and 18.5 self-study.

3) The Bologna Diploma Supplement – issued automatically and free of charge, in 
the language of instruction and/or English - link to the webpage www.aubg.bg ->Admin-
istrative Offices ->Registrars’ Office ->Graduation and Diplomas

4) Recognition of mobility study periods. Internal Procedure for recognition 
published on the website – link to the webpage www.aubg.bg->Academics->Resources 
->Academic Catalog Academic Policies and Procedures, Transfer Credit Policy

An efficient credit transfer system exists at AUBG. It allows to students to:  have credits 
from courses taken at other universities recognized at AUBG; transfer to AUBG from anoth-
er university with recognition of work completed; transfer to another university with all 
information necessary for recognition of AUBG work there; study on mobility program for 
a semester or a year and then have credits recognized at AUBG.

5) Joint Degrees - AUBG does not offer joint educational programs or degree quali-
fications in any field

6) International openness - Number of bilateral agreements between AUBG and 
other EU Universities for 2012/2013 – 70. Information on the International Exchange pro-
grams and a list of the partner universities is available at: www.aubg.bg->Administrative 
Offices->Students Services->Education Abroad All instruction and student work in AUBG 
is in English.

7) Mobility – number of student and staff for 2010 - 38 and 2012 - 59

8) Social Dimensions – accessibility, internal scholarships, if yes please describe in 
brief. Equal access to education at AUB and all university programs have different groups 
of students regardless of their race, ethnic origin, gender, sexual orientation, religion, age, 
disabilities or social status. Information on all financial aid and scholarship support is avail-
able at www.aubg.bg ->Administrative Offices ->Financial Aid.

The Office of Student Services was created to enhance total student development 
for AUBG students and graduates, beginning at the time of application for admission. The 
task of Student Services is to assist students outside the classroom to achieve their highest 
potential, support their transition from entry into the University through graduation and 
entry into graduate school or the job market. In order to facilitate this development, Stu-
dent Services coordinates and provides the following programs and services: Residential 
life and housing, Medical services, Counseling services, Sport activities, Cross-cultural and 
co-curricular programs, Career services. Orientation for new students, Study Abroad and 
Exchange Programs, Honors Convocation, Dining Services, Advising Center. 
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Болонският процес в 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, 

гр. Бургас

Висше училище: 
Университет 
„Проф. д-р Асен 
Златаров“,
гр. Бургас

Институционален 
Болонски експерт:
Доц. д-р Магдалена 
Миткова

Контакти:
Моб.: 0885 138 501
e-mail: mmitkova@btu.bg

1) Тристепенна образователна система

Бакалавърски програми: Два основни модела характеризират цялостната структура Бакалавър-Магистър. Моде-
лът, който включва 180+120 ЕСТК кредити (3+2 академични години) доминира в ЕС и моделът, който включва 240+120 
ЕСТК кредити (4+2 академични години). Как е във вашето ВУ, в т.ч. професионален бакалавър, ако имате?

В Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ се обучават: 
a) Професионални бакалаври, като моделът включва получаване на 180 кредита (3 академични години x 60 кре-

дита)
б) Бакалаври, моделът включва получаването на 240 кредита (4 академични години Х 60 кредита).

Магистърски програми: Моделът, който включва 120 ЕСТК кредити (2 академични години) е общоприет в ЕС. Как 
е във вашето ВУ?

Магистърски програми:
Обучение след професионален бакалавър – моделът включва получаването на 120 кредита (2 академични годи-

ни Х 30 кредита).
Обучение след бакалавър: моделът включва получаването на 60 кредита (1 или 1,5 академична година).

2) Европейска система за трансфер и натрупване на кредити (ЕСТК) – 1 кредит е равен на 30 часа, в т.ч. 10 
часа в клас и 20 часа самоподготовка.

3) Европейско Дипломно приложение – издава се автоматично и безплатно, на езика на преподаване и/или 
английски език – линк към интернет страницата.

Европейското дипломно приложение се издава при заявка от страна на студента на английски език, безплатно. 
www.btu.bg

4) Признаване на периоди на обучение в чужбина. Вътрешни правила и процедури, публикувани на ин-
тернет страницата – посочете линк. www.btu.bg

5) Съвместни образователни степени 

6) Интернационализация – 34 Еразъм споразумения, 39 Рамкови споразумения, 32 Учебни програми по 
дисцип лини, преподавани на чужд език. 

7) Мобилност – брой студенти 9 и брой преподаватели 35 от които за 2010 г.: 2 студента и 6 преподавателя;  
2011 г. - 2 студента и 12 преподавателя и за 2012 г. 5 студента и 17 преподавателя.

8) Социални измерения
При преподавателите има възможност за вътрешно дофинансиране, ако те преподават по магистърски програ-

ми.

Higher Education 
Institution:
Professor Dr. Assen 
Zlatarov University of 
Burgas

Institutional
Bologna Expert:
Assoc. Prof. Magdalena 
Mitkova

Contacts:
Mob.: + 359 885 138 501
e-mail: mmitkova@btu.bg

Bologna Process at 

„Professor Dr. Assen Zlatarov“ University, 

Burgas

1) Three Degree Cycle

Bachelor programmes: Two main models to characterise the overall Bachelor-Master structure. The 180+120 credit (3+2 
academic years) model which dominates in the EU and the 240+120 credit (4+2 academic years) model. State of Play at your 
HEI, including short cycle if any.

a) Bachelor programs in short cycle: 180 credit (3 academic years X 60 credit)
b) Bachelor programs: 240 credit (4 academic years X 60 credit) 

Master Programmes: The 120 ECTS credit (2 academic years) model commonly adopted for Master Programmes. State 
of Play at your HEI.

Master Programs after bachelor programs in short cycle:120 credit (2 academic years X 60 credit)
Master programs after bachelor programs: 60 credit (1 academic year X 60 credit)

2) The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) – 1 credit is equal to 30 hours, divided in 10 class 
and 20 self-study.

3) The Bologna Diploma Supplement – issued automatically and free of charge, in the language of instruction and/
or English - link to the webpage.

Issued on demand in English www.btu.bg

4) Recognition of mobility study periods. Internal Procedure for recognition published on the website – link to 
the webpage. www.btu.bg

5) Joint Degrees

6) International openness – number of 34 Erasmus Agreements, 39 Framework Agreements, 32 Study Programs 
taught in Foreign Language.

7) Mobility – number of 9 (2010 – 2; 2011 – 2; 2012 – 5) student and 35 (2010 – 6; 2011 – 12; 2012 - 17) staff mobility 
for 2010 and 2012.

8) Social Dimensions
Teachers have the opportunity to internally additional financing if they teach in master programs.
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Болонският процес в Бургаски 

свободен университет

Висше училище: 
Бургаски свободен 
университет

Институционален 
Болонски експерт:

Контакти:

1) Тристепенна образователна система

Бакалавърски програми: Два основни модела характеризират цялостната структура 
Бакалавър-Магистър. Моделът, който включва 180+120 ЕСТК кредити (3+2 академични години) доминира в ЕС и 

моделът, който включва 240+120 ЕСТК кредити (4+2 академични години). Как е във вашето ВУ, в т.ч. професионален 
бакалавър, ако имате? 

Mоделът, включва 240+120 ЕСТК кредити, за завършили ОКС Бакалавър от други ПН, а при завършили същото 
професионално направление 240+60 (най-често 75) ЕСТК кредити.

Магистърски програми: Моделът, който включва 120 ЕСТК кредити (2 академични години) е общоприет в ЕС. Как 
е във вашето ВУ?

1,5 година за завършили ОКС Бакалавър от същото професионално направление (2 семестъра и подготовка на 
магистърска теза) и 2,5 години за завършили ОКС Бакалавър от други ПН (4 семестъра и подготовка на магистърска 
теза). Специфично е за спец. Право, която е с продължителност 5 години.

2) Европейска система за трансфер и натрупване на кредити (ЕСТК) – 1 кредит е равен на 25 часа, в т.ч. 10 в 
клас и 15 самоподготовка.

3) Европейско Дипломно приложение –издава се автоматично и безплатно, на езика на преподаване и/или 
английски език – линк към интернет страницата.

4) Признаване на периоди на обучение в чужбина. Вътрешни правила и процедури, публикувани на ин-
тернет страницата.

Правилник на БСУ за процедура по признаване на кредити и периоди на обучение на студенти в чужд универси-
тет по програма „Еразъм“ - http://www.bfu.bg/upload/Pravilnik-Recognition-2012.pdf

Правилник за организация на учебната дейност в БСУ http://www.bfu.bg/upload/pravilnik_UD.pdf

5) Съвместни образователни степени 

6) Интернационализация – брой на 19 Eразъм споразумения, 35 Рамкови споразумения, 3 Учебни програми, 
преподавани на чужд език. 

7) Мобилност– брой студенти 8 и брой преподаватели 13 за 2010 г.; за 2012 г. - брой студенти 8 и брой препода-
ватели 12

8) Социални измерения
Средства за стипендии по ОП «Разивитие на човешките ресурси», Кредитиране за всички студенти в редовна 

форма по Закона за кредитиране на студенти и докторанти. Средства за практики за всички по ОП «Развитие на чо-
вешките ресурси.

Higher Education 
Institution:
Burgas Free University

Institutional 
Bologna Expert:

Contacts:

Bologna Process 

at Burgas Free University

1) Three Degree Cycle

Bachelor programmes: Two main models to characterise the overall Bachelor-Master structure. The 180+120 credit (3+2 
academic years) model which dominates in the EU and the 240+120 credit (4+2 academic years) model. State of Play at your 
HEI, including short cycle if any.

The model includes 240+120 ECTS, to the Bachelor Degree holders from other educational fields and 240+60 (more 
often + 75) ECTS to the holders of degree from the same educational field.

Master Programmes: The 120 ECTS credit (2 academic years) model commonly adopted for Master Programmes. State 
of Play at your HEI.

1,5 year for the Bachelor Degree holders from the same educational field (2 semesters and preparing Masters thesis) and 
2,5 years for the Bachelor Degree holders from different educational field (4 semesters and preparing Masters thesis). Specific 
is for the Law degree, for obtaining which is a compact period of 5 years, only at a Masters level.

2) The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) – 1 credit is equal to 25.hours, divided in 10 class 
and 15 self-study.

3) The Bologna Diploma Supplement – issued automatically and free of charge, in the language of instruction and/
or English - link to the webpage.

4) Recognition of mobility study periods. Internal Procedure for recognition published on the website – link to 
the webpage.

The regulation of the Burgas Free University for the procedures for acknowledging the ECTS and periods of education of 
http://www.bfu.bg/upload/Pravilnik-Recognition-2012.pdf 
Regulation of the Academic activities
http://www.bfu.bg/upload/pravilnik_UD.pdf 

5) Joint Degrees 

6) International openness – number of 19 Erasmus Agreements, 35 Framework Agreements, 3 Study Programs taught 
in Foreign Language. 

7) Mobility – number of 8/ 8 student and 13/ 12 staff mobility for 2010 and 2012.

14 15



Болонският процес 

в Медицински университет

„Проф. Д-р Параскев Стоянов” 

Варна

Висше училище:
Медицински университет 
“Проф. Д-р Параскев Стоянов” 
- Варна

Институционален 
Болонски експерт:
Доц. Бистра Цанева 
Калчева – Галунска
Ръководител катедра 
„Фармацевтични науки“

Контакти:
Tel.: +359 52 677 251
Fax: +359 52 677 080
e-mail: bistra.galunska@gmail.
com

1) Тристепенна образователна система

Бакалавърски програми: Два основни модела характеризират цялостната структура 
Бакалавър - Магистър. Моделът, който включва 180+120 ЕСТК кредити (3+2 академични години) домини-

ра в ЕС и моделът, който включва 240+120 ЕСТК кредити (4+2 академични години). Как е във вашето ВУ, в т.ч. 
професионален бакалавър, ако имате? 

Факултет Обществено здравеопазване
Бакалавърски програми с продължителност 4 академични години (240 ЕСТК кредити), с възможност за продъл-

жаване на обучението по магистърска програма 2 академични години (120 ЕСТК кредити)
Медицински колеж
Професионален бакалавър с продължителност на обучение 3 години (мин. 180 ЕСТК кредити)
Магистърски програми: Моделът, който включва 120 ЕСТК кредити (2 академични години) е общоприет в ЕС. Как 

е във вашето ВУ?
Факултет Медицина и Факултет Дентална медицина - курсът на обучение е 6 години (360 ЕСТК кредити)
Факултет Фармация - курсът на обучение е 5 години (300 ЕСТК кредити)
Факултет Обществено здравеопазване - Магистърски програми 2 години - 120 ЕСТК
2) Европейска система за трансфер и натрупване на кредити (ЕСТК)
1 кредит е равен на 25-30 часа пълна студентска заетост (ПСЗ) часа.
ПСЗ = АЗ (академична заетост) + ИЗ (извънаудиторна заетост).
Съотношението между аудиторната и извънаудиторната заетост се определя от учебния план на специалността, 

като делът на академичната заетост не може да бъде повече от половината пълна студентска заетост или АЗ ≤ ½ ПСЗ
3) Европейско Дипломно приложение – издава се автоматично и безплатно, на езика на преподаване и/

или английски език – линк към интернет страницата.
Европейското дипломно приложение се издава на английски език.
http://mu-varna.bg/BG/Structure/Pharmacy/Pages/Specialities.aspx
4) Признаване на периоди на обучение в чужбина. Вътрешни правила и процедури, публикувани на ин-

тернет страницата – посочете линк.
http://www.mu-varna.bg/BG/InternationalActivity/Pages/realizirane-na-mobilnostta.aspx
5) Съвместни образователни степени - Няма
6) Интернационализация –31 Еразъм споразумения, 23 Рамкови споразумения,114 Учебни програми, препо-

давани на чужд език
7) Мобилност – брой студенти и преподаватели за 2010 - 17 и 2012 - 44
8) Социални измерения 
В Медицински университет Варна се отпускат стипендии, съгласно Постановление на МС за условията и реда за 

предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни 
организации, както и установени правила от Комисията по социално-битови въпроси.

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” предлага настаняване в реновирани студентски общежи-
тия на студенти, докторанти и специализанти в редовна форма на обучение, които са с установени жилищни нужди в 
гр. Варна. В общежитията на университета има предвидени места за всички чуждестранни студенти, пристигащи по 
програми за студентски обмен в МУ-Варна. Всички студенти и докторанти, обучаващи се в Медицински университет 
“Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна подлежат на здравно осигуряване до навършване на 26-годишна възраст. 

Higher Education 
Institution:
Medical university – Varna 
“Prof. Dr. Paraskev Stoyanov”

Institutional 
Bologna Expert:
Assoc. Prof. Bistra Tsaneva 
Kalcheva - Galunska
Head of department 
“Pharmaceutical sciences”

Contacts:
Tel.: +359 52 677 251
Fax: +359 52 677 080
e-mail: bistra.galunska@gmail.
com

Bologna Process at

Medical university – Varna

„Prof. Dr. Paraskev Stoyanov”

1) Three Degree Cycle
Bachelor programmes: Two main models to characterise the overall Bachelor-Master structure. The 180+120 credit (3+2 

academic years) model which dominates in the EU and the 240+120 credit (4+2 academic years) model. State of Play at your 
HEI, including short cycle if any.

Public health faculty - 4 - year bachelor’s degrees (240 ЕСТS), + 2 year master’s degrees (120 ЕСТS)
Medical college - 3 - year professional bachelor’s degrees – (min 180 ЕСТS)
Master Programmes: The 120 ECTS credit (2 academic years) model commonly adopted for Master Programmes. State 

of Play at your HEI.
Faculty of medicine and Faculty of dental medicine - duration: 6 years (360 ЕСТS)
Faculty of pharmacy - 5 - years (300 ЕСТS)
Public health faculty - 2 - years masters’ degrees (120 ЕСТS)

2) The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) 
1 credit is equal to 25-30 hours students’ workload.
The students’ workload is divided in classwork and self-study.
The ratio between classwork and self-study is determined by the curriculum of the specialty. The classwork part cannot 

be more than a half of the full students’ workload.

3) The Bologna Diploma Supplement – issued automatically and free of charge, in the language of instruction 
and/or English - link to the webpage.

Varna Medical University issues a diploma for completed educational and qualification higher education degree and di-
ploma supplement free of charge, according to the requirements of the acting Bulgarian legislation. The European diploma 
supplement is issued in English. http://mu-varna.bg/EN/Admission/Pages/programs-bulgarian.aspx

4) Recognition of mobility study periods. Internal Procedure for recognition published on the website – link to 
the webpage. http://www.mu-varna.bg/BG/InternationalActivity/Pages/realizirane-na-mobilnostta.aspx

http://mu-varna.bg/EN/InternationalActivity/Pages/application-process.aspx

5) Joint Degrees – None

6) International openness – 31 Erasmus Agreements, 23 Framework Agreements, 114 Programs taught in Foreign Language
7) Mobility – for 2010 - 17 and 2012 - 44
8) Social Dimensions – accessibility, internal scholarships, if yes please describe in brief.
The training in Varna Medical University is available to all Bulgarian and foreign citizens. The students’ admission shall be 

made according to the state requirements for students’ enrollment in higher education in Bulgaria.
The students of Varna Medical University are granted scholarships according to the state requirements for granting 

scholarships to students and postgraduates from state universities and scientific organizations, and according to the rules 
established by the Commission on social and welfare issues.

Medical University “Prof. Dr. Paraskev Stoyanov” offers accommodation in renovated dormitories for students and full-
time postgraduates. The University provides accommodation to all foreign students arriving in student exchange programs 
at MU-Varna.

Varna Medical University provides health insurance to all undergraduate and graduate students up to the age of 26.
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Болонският процес в Висше 

военноморско училище

„Никола Йонков Вапцаров” Варна

Висше училище:
Висше военноморско 
училище „Никола Йонков 
Вапцаров” – Варна

Институционален 
Болонски експерт:

Контакти:
Доц. д-р Нели Иванова 
Василева
e-mail: n.vassileva@gmail.
com

1) Тристепенна образователна система

Бакалавърски програми: 4 академични години (240 ЕСТК кредити)
Магистърски програми: 1,5 - 2 академични години (120 ЕСТК кредити)

2) Европейска система за трансфер и натрупване на кредити (ЕСТК) – 1 кредит е равен на 30 часа, в т.ч. 15 в 
клас и 15 самоподготовка.

3) Европейско Дипломно приложение – издава се автоматично и безплатно на езика на преподаване – www.
naval-acad.bg.

4) Признаване на периоди на обучение в чужбина – съгласно Правилника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – www.
naval-acad.bg.

5) Съвместни образователни степени – 3 съвместни магистърски програми с университети в страната и чуж-
бина. 

6) Интернационализация – 17 Еразъм споразумения, 1 специалност в бакалавърска степен, преподавана на 
английски език.

7) Мобилност – 92 студенти и 23 преподаватели за 2010-2012 г.

8) Социални измерения:
a) всички студенти с отличен успех (5.50 – 6.00) получават стипендия;
б) студентите в неравностойно социално положение получават социална стипендия;
с) студентите, изявили се в научно-изследователската дейност, получават еднократни стипендии-награди. 

Higher Education 
Institution:
Nikola Vaptsarov
Naval Academy

Institutional 
Bologna Expert:

Contacts:
Assoc. Prof. Neli Vassileva, 
PhD
e-mail: n.vassileva@gmail.
com

Bologna Process at 

Nikola Vaptsarov 

Naval Academy

1) Three Degree Cycle

Bachelor programmes: (4 academic years – 240 ECTS credits) 
Master Programmes: The 120 ECTS credits (1,5 - 2 academic years) 

2) The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) – 1 credit is equal to 30 hours, divided in 15 
hours of class time, and 15 hours of individual work.

3) The Bologna Diploma Supplement – issued automatically and free of charge, in the language of instruction 
www.naval-acad.bg.

4) Recognition of mobility study periods. Internal Procedure for recognition stipulated in the Internal Rules and 
published on the website – www.naval-acad.bg.

5) Joint Degrees – 3 Joint Master Degrees with universities in Bulgaria and abroad.

6) International openness – 17 Erasmus Agreements; 1 major at BA level taught in English Language.

7) Mobility – 92 students and 23 staff mobility between 2010-2012.

8) Social Dimensions:

a) All students with excellent grades (i.e. GPA between 5.50-6.00) receive performance stipends;
b) Students in a challenged social status receive social fellowships;
c) Promising students who performed well in a research project receive a one-time research award.
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Болонският процес 

в Икономически университет, Варна

Висше училище:
Икономически 
университет - Варна

Институционален Болонски 
експерт:
Проф. д-р ик.н. Димитър 
Радилов

Контакти:
Проф. д-р ик.н. Димитър 
Радилов
e-mail: d.radilov@gmail.com
e-mail: int_relations@ue-varna.bg

1) Тристепенна образователна система
Бакалавърски програми: Два основни модела характеризират цялостната структура 
Бакалавър-Магистър. Моделът, който включва 180+120 ЕСТК кредити (3+2 академични години) доминира в ЕС и 

моделът, който включва 240+120 ЕСТК кредити (4+2 академични години). Как е във вашето ВУ, в т.ч. професионален 
бакалавър, ако имате? 

В Икономически университет-Варна моделът, който характеризира цялостната структура Бакалавър – Магистър 
включва 240+60 ЕСТК кредити (4+1 години).

Магистърски програми: Моделът, който включва 120 ЕСТК кредити (2 академични години) е общоприет в ЕС. Как 
е във вашето ВУ?

Магистърска програма в ИУ-Варна в същата специалност от бакалавърската степен се реализира в рамките на 
една година и включва минимум 60 ЕСТК кредити.

2) Европейска система за трансфер и натрупване на кредити (ЕСТК) – 1 кредит е равен на 30 часа, в т.ч. 15 в 
клас и 15 самоподготовка.

3) Европейско Дипломно приложение – издава се автоматично и безплатно, на езика на преподаване и/или 
английски език – линк към интернет страницата.

Европейското дипломно приложение се издава безплатно на студентите, завършили Икономически университет 
- Варна в сектор „Студенти“.

4) Признаване на периоди на обучение в чужбина. Вътрешни правила и процедури, публикувани на ин-
тернет страницата – http://www.ue-varna.bg/bg/index.php?page=4

5) Съвместни образователни степени
Нямаме действащи съвмести програми, но предстои сключването на споразумение с немски университет за съв-

местна учебна програма в степен бакалавър.

6) Интернационализация – 67 Еразъм споразумения, 27 Рамкови споразумения, една учебна програма с препо-
даване на чужд език (английски език) в степен Бакалавър (Международен бизнес).

7) Мобилност– брой изходящи студенти по програма Еразъм за 2010/11 г. - 115; 2012/13 г. - 122 .и брой изходящи 
преподаватели за 2010/11 г. - 21 и за 2012/13 г. - 26.

8) Социални измерения
В ИУ-Варна не отпуска вътрешни стипендии.
Студентите на ИУ-Варна могат да кандидатстват за два вида стипендии:
1. Стипендии от МОН по постановление № 90 от 2000 г. с изм. , като на студентите неполучили стая в общежитие, 

се отпускат квартирни помощи. 
2. Евро стипендии по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2007/2013 г.

Higher Education
Institution:
University of Economics, Varna

Institutional
Bologna Expert:

Contacts:
e-mail: d.radilov@gmail.com
e-mail: int_relations@ue-varna.bg

Bologna Process 

at University of Economics, Varna

1) Three Degree Cycle
Bachelor programmes: Two main models to characterise the overall Bachelor-Master structure. The 180+120 credit (3+2 

academic years) model which dominates in the EU and the 240+120 credit (4+2 academic years) model. State of Play at your 
HEI, including short cycle if any. 

At the University of Economics-Varna the model that characterizes the overall structure Bachelor - Master includes 
240+60 ECTS credits (4+1 years).

Master Programmes: The 120 ECTS credit (2 academic years) model commonly adopted for Master Programmes. State 
of Play at your HEI.

A Master program at the University of Economics - Varna in the same specialty of bachelor’s degree is realized within 
one year and a minimum of 60 ECTS credits.

2) The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) – 1 credit is equal to 30 hours, divided in 15 class 
and 15 self-study.

3) The Bologna Diploma Supplement – issued automatically and free of charge, in the language of instruction and/
or English - link to the webpage.

The Bologna Diploma Supplement is issued free of charge to students who have completed the University of Econom-
ics-Varna. It is issued by the “Students desk” department.

4) Recognition of mobility study periods. Internal Procedure for recognition published on the website – link to 
the webpage.

http://www.ue-varna.bg/bg/index.php?page=4

5) Joint Degrees
There are no existing double programs, but there is an agreement with a German university for joint curriculum in 

bachelor degree program.

6) International openness
67 Erasmus agreements 27 framework agreements, one bachelor program taught in a foreign language (English) - Bach-

elor’s degree (International Business).

7) Mobility
Mobility, number of outgoing Erasmus students in academic year 2010/11 - 115, 2012/13 - 122. ‘And the number of 

outgoing teachers for 2010/11 - 21 and for 2012/13 - 26.

8) Social Dimensions – accessibility, internal scholarships, if yes please describe in brief.
1. The students can apply for scholarships from the Ministry of Education in Bulgaria. For those students who don’t get 

a room at the dormitory there is the possibility to apply for an accommodation grant aid. 
2. European scholarships - provided by the “Human Resources Development Programme” for the period 2007/2013
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Болонският процес във Варненски 

свободен университет

„Черноризец Храбър”

Висше училище:
Варненски свободен 
университет
„Черноризец Храбър”

Институционален 
Болонски експерт:
Проф. д.пс.н. Галя Герчева

Контакти:
9007 Варна, к.к. Чайка
Tел.: 052 359 502
e-mail: rector_vfu@vfu.bg

1) Тристепенна образователна система
Бакалавърски програми: Два основни модела характеризират цялостната структура 
Бакалавър-Магистър. Моделът, който включва 180+120 ЕСТК кредити (3+2 академични години) доминира в ЕС и 

моделът, който включва 240 + 120 ЕСТК кредити (4+2 академични години). Как е във вашето ВУ, в т.ч. професионален 
бакалавър, ако имате?

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” провежда курс на обучение за придобиване на обра-
зователно-квалификационна степен „бакалавър” в рамките на 4 академични години и присъжда 240 ЕСТК кредити. 
Магистърските програми след ОКС „бакалавър” следват модела 240+60 ЕСТК кредити за бакалаври от същото про-
фесионално направление, 240+90 ЕСТК кредити за бакалаври от близко професионално направление, 240+120 ЕСТК 
кредити за бакалаври от друго професионално направление и 180+120 ЕСТК кредити за бакалаври със 180 ЕСТК кре-
дити (съответно 4+1, 4+1,5, 4+2 и 3+2 академични години).

Магистърски програми: Моделът, който включва 120 ЕСТК кредити (2 академични години) е общоприет в ЕС. 
Как е във вашето ВУ? ВСУ провежда обучение за придобиване на ОКС „магистър” с продължителност 2 академични 
години и 120 ЕСТК кредити след бакалавър със 180 ЕСТК кредити и след бакалавър със 240 ЕСТК кредити от друго 
професионално направление.

2) Европейска система за трансфер и натрупване на кредити (ЕСТК) – 1 кредит е равен на 30 часа, в т.ч. 10 в 
клас и 20 самоподготовка.

3) Европейско Дипломно приложение – издава се автоматично и безплатно, на езика на преподаване и/
или английски език – http://vfu.bg/ects_guide/ ; http://vfu.bg/ects_guide/#ects

4) Признаване на периоди на обучение в чужбина. Вътрешни правила и процедури, публикувани на интер-
нет страницата http://vfu.bg/ects_guide/ http://vfu.bg/ects_guide/#obsht_red_za_priznavane_na_predhodno_obuchenie

5) Съвместни образователни степени - Няма

6) Интернационализация – брой на 28 Еразъм споразумения, 20 Рамкови споразумения, 9 Учебни програми, 
преподавани на чужд език. 

7) Мобилност– брой студенти и преподаватели за 2010 г. - 42 и 2012 г. - 48

8) Социални измерения
Достъпност - ВСУ има добре развита и достъпна база за спокойното преминаване на студенти със специални 

потребности – подходи, рампи за инвалиди, специализирана санитарна клетка, асансьори.
Вътрешни стипендии - ВСУ предоставя лични годишни социални стипендии, както и стипендии за студенти с 

изключителни резултати по време на тяхното обучение. Те се присъждат на две нива – ректорското ръководство 
ежегодно стимулира 5-7 изявени отлични студенти и студенти в неравностойно положение. На факултетно ниво сту-
дентите с отличен успех и социални нужди се стимулират с намаление на таксите за всеки семестър.

От 2009 година има създадена специална „Стипендиантска програма” за зрелостници от средните училища, пока-
зали най-високи резултати от обучението в своя випуск и участвали в конкурс за есе във ВСУ. Тази програма предос-
тавя стипендия в размер на една годишна такса.

Higher Education
Institution:
Varna Free University 
“Chernorizets Hrabar”

Institutional 
Bologna Expert:
Prof. Galya Gercheva DSc

Contacts:
Varna 9007 Chayka Resort
Tel.: + 359 52 359 502
e-mail: rector_vfu@vfu.bg

Bologna Process at 

Varna Free University 

“Chernorizets Hrabar”

1) Three Degree Cycle
Bachelor programmes: Two main models to characterise the overall Bachelor-Master structure. The 180+120 credit (3+2 

academic years) model which dominates in the EU and the 240+120 credit (4+2 academic years) model. State of Play at your 
HEI, including short cycle if any.

VFU conducts studies for acquirement of Bachelor’s degree in 4 academic years and awards 240 credits. Master’s degree pro-
grammes after Bachelor’s degree follow the model 240+60 credits for undergraduates from the same professional field; 240+90 
credits for undergraduates from close professional field; 240+120 credits for undergraduates from another professional field; and 
180+120 credits for undergraduates with 180 credits (respectively 4+1, 4, 1.5, 4+2 and 3 +2 academic years).

Master Programmes: The 120 ECTS credit (2 academic years) model commonly adopted for Master Programmes. State 
of Play at your HEI.

VFU conducts studies for acquirement of Master’s degree with duration 2 academic years and 120 credits for undergrad-
uates with 180 credits and for undergraduates from other professional field with 240 credits.

2) The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) – 1 credit is equal to 30 hours, divided in 10 class 
and 20 self-study.

3) The Bologna Diploma Supplement – issued automatically and free of charge, in the language of instruction and/or 
English - http://vfu.bg/en/ects_guide; http://vfu.bg/en/ects_guide/#ects

4) Recognition of mobility study periods. Internal Procedure for recognition published on the website – link to the web-
page. http://vfu.bg/en/ects_guide/; http://vfu.bg/en/ects_guide/#general_arrangements_for_the_recognition

5) Joint Degrees – None

6) International openness – number of 28 Erasmus Agreements, 20 Framework Agreements, 9 Study Programs 
taught in Foreign Language.

7) Mobility – number of student and staff mobility for 2010 - 42 and 2012 - 48.

8) Social Dimensions – accessibility, internal scholarships, if yes please describe in brief.
Accessibility
VFU has well established accessible environment for easy access travel by students with special needs - approaches, 

ramps, specialized sanitary facilities, elevators.
Internal Scholarships
VFU grants personal annual social scholarships as well as scholarships for students with outstanding results during 

their studies.
Scholarships are awarded on two levels – the Rector annually stimulates 5-7 prominent excellent students and students 

with disadvantages. On Faculty level students with excellent grades and social needs are stimulated by a decrease of tuition 
fees for each semester.

Since 2009 VFU has established a special “Scholarship Program” for graduates of secondary schools who have shown 
the highest learning outcomes in their class and participated in an essay contest at VFU. This program provides a grant for 
one annual fee.
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Болонският процес в 

Технически Университет - Габрово

Висше училище:
Технически Университет - 
Габрово

Институционален 
Болонски експерт:

Контакти:
Доц. д-р Цветелина 
Александрова Ганкова
Институционален 
координатор по програма 
Еразъм
Тел.: 066 827 200, 066 800  671

e-mail: gankova@tugab.bg
инж. Калина Петрова 
Стоянова
Контактно лице програма 
Еразъм
Тел.:/Факс: 066 801 511
e-mail: k_stoianova@tugab.bg

1) Тристепенна образователна система
Обучението по учебен план предвижда придобиването на 60 кредита за учебна година и 30 кредита за семестър. 

Минималният брой кредити, необходим за придобиване на висше образование е: 240 кредита за степен „бакалавър”; 
60 за степен „магистър”; 180 за степен „професионален бакалавър по …”.

2) Европейска система за трансфер и натрупване на кредити (ЕСТК) – 1 кредит е равен на 25-30 часа учебна 
заетост, като делът на аудиторната не може да бъде повече от половината.

3) Европейско Дипломно приложение – издава се автоматично и безплатно, на езика на преподаване и 
английски език – от факултетните канцеларии на всеки факултет.

4) Признаване на периоди на обучение в чужбина. Вътрешни правила и процедури, публикувани на ин-
тернет страницата – http://www.tugab.bg/bg/mobile/eduk

5) Съвместни образователни степени – 1 брой съвместна учебна програма с Шмалкалден, Германия за бака-
лавърска 

6) Интернационализация – 57 Еразъм споразумения, 53 Рамкови споразумения, 11 Учебни програми, препо-
давани на чужд език. 

7) Мобилност – общ брой студенти и преподаватели за 2010 г. – 20, за 2012 г. - 25

8) Социални измерения – достъпност, вътрешни стипендии, моля опишете накратко.

- Стипендии по проект „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ” - http://www.tugab.bg/bg/the-news/810-praktiki
- Стипендии по проект „Студентски стипендии“
- Стипендии по проект „Студентски стипендии“, съфинансиран от Европейския социален фонд по оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“
http://www.tugab.bg/bg/students/stipendii

Higher Education
Institution:
Technical University 
of Gabrovo

Institutional 
Bologna Expert:

Contacts:
Assoc. Prof. Tsvetelina Gankova
Erasmus Coordinator
Tel.: + 359 66 827 200, 
Tel.: + 359 66  800 671

e-mail: gankova@tugab.bg
Kalina Stoyanova
Erasmus Contact Person
Tel.:/Fax: + 359 66 801 511
e-mail: k_stoianova@tugab.bg

Bologna Process 

at Technical University of Gabrovo

1) Three Degree Cycle
The training provides 60 credits per academic year and 30 credits per semester. Minimum number of credits required 

for the acquisition of higher education: 240 credits for “bachelor” degree courses; 60 degree for “Master” degree courses; 180 
degree for “Professional Bachelor in.

2) The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) – 1 credit is equal to 25-30 hours of training, 
where the share of the auditorium work can not be more than half.

3) The Bologna Diploma Supplement – issued automatically and free of charge, in the language of instruction and in 
English from the Faculty Office in each department.

4) Recognition of mobility study periods. Internal Procedure for recognition published on the website
http://www.tugab.bg/bg/mobile/eduk

5) Joint Degrees – 1 Joint Curriculum with Schmalkalden, Germany for Bachelor Degree Course.

6) International openness – 57 Erasmus Agreements, 53 Framework Agreements, 11 Study Programs taught in Foreign 
Language. 

7) Mobility - students and staff for 2010 – 20 and 2012 - 25

8) Social Dimensions – accessibility, internal scholarships, if yes please describe in brief.

- Grants under the “STUDENT PRACTICE” - http://www.tugab.bg/bg/the-news/810-praktiki
- Grants under the “Student Scholarships”
- Scholarships under the “Student Scholarships”, co-financed by the European Social Fund Operational Programme “Hu-

man Resources Development”
http://www.tugab.bg/bg/students/stipendii
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Болонският процес във Висше 

училище Международен колеж

Висше уилище:
Висше училище 
Международен колеж

Институционален
Болонски експерт:
Христина Армутлиева
Директор Международно 
сътрудничество

Контакти:
9300 Добрич
ул. България 3
Тел.: +359 58 65 56 38
e-mail: christina.armutlieva@
vumk.eu

1) Тристепенна образователна система
ВУМК предлага шест програми за обучение на ниво бакалавър, четири от тях са изцяло на английски 

език, две изцяло на български език:
International Hospitality Managem ent (210 ECTS)
International Business Management (210 ECTS)
Business and Management Studies (210 ECTS)
Business Information Systems (210 ECTS)
Маркетинг и мениджмънт
Маркетинг и управление в хотелиерството и туризма (210 ЕСТК)
http://vumk.eu/en/infopage/468-ects-guide
Бакалавърски програми: Два основни модела характеризират цялостната структура 
Бакалавър - Магистър. Моделът, който включва 180+120 ЕСТК кредити (3+2 академични години) доминира в ЕС 

и моделът, който включва 240+120 ЕСТК кредити (4+2 академични години). Как е във вашето ВУ, в т.ч. професионален 
бакалавър, ако имате? 

Магистърски програми: Моделът, който включва 120 ЕСТК кредити (2 академични години) е общоприет в ЕС. Как 
е във вашето ВУ?

2) Европейска система за трансфер и натрупване на кредити (ЕСТК) – 1 кредит е равен на 30 часа

3) Европейско Дипломно приложение – издава се автоматично и безплатно, на езика на преподаване и/
или английски език – линк към интернет страницата.

http://vumk.eu/bg/infopage/481

4) Признаване на периоди на обучение в чужбина. Вътрешни правила и процедури, публикувани на ин-
тернет страницата

http://vumk.eu/bg/infopage/481

5) Съвместни образователни степени
ВУМК предлага две програми за двойни дипломи в сътрудничество с Cardiff Metropolitan University, Великобри-

тания
6) Интернационализация – брой на Еразъм споразумения: 32, Рамкови споразумения: 23, Учебни програми, 

преподавани на чужд език: 4.

7) Мобилност – брой студенти и преподаватели за 2010 г. - 38 и 2012 г. - 44

8) Социални измерения 
ВУМК прилага система за студентски стипендии, която е основана на успеха на студентите.
http://vumk.eu/bg/infopage/174-tuition-fees-and-scholarships

Higher Education 
Institution:
International University Col-
lege (IUC)/ Visshe uchilishte 
Mezhdunaroden kolezh

Institutional 
Bologna Expert:
Christina Armutlieva
Director of International 
Cooperation 

Contacts:
Dobrich 9300
3, Bulgaria str.
Tel.: +359 58 65 56 38
e-mail: christina.armutlieva@
vumk.eu

Bologna Process at International 

University College (IUC)

1) Three Degree Cycle
IUC offers six undergraduate programmes as follows:
International Hospitality Management (210 ECTS)
International Business Management (210 ECTS)
Business and Management Studies (210 ECTS)
Business Information Systems (210 ECTS)
Marketing and Management (210 ECTS)
Marketing and Management in the Hospitality and Tourism (210 ECTS)

http://vumk.eu/en/infopage/468-ects-guide

Bachelor programmes: Two main models to characterise the overall Bachelor-Master structure. The 180+120 credit (3+2 
academic years) model which dominates in the EU and the 240+120 credit (4+2 academic years) model. State of Play at your 
HEI, including short cycle if any.

Master Programmes: The 120 ECTS credit (2 academic years) model commonly adopted for Master Programmes. State 
of Play at your HEI.

2) The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) – 1 credit is equal to 30 hours

3) The Bologna Diploma Supplement – issued automatically and free of charge, in the language of instruction and/
or English - link to the webpage.

http://vumk.eu/en/infopage/481-ects-at-iuc

4) Recognition of mobility study periods. Internal Procedure for recognition published on the website
http://vumk.eu/en/infopage/481-ects-at-iuc

5) Joint Degrees
2 undergraduate double degree programmes in cooperation with Cardiff Metropolitan University, UK

6) International openness – number of Erasmus Agreements: 32, Framework Agreements: 23, Study Programs taught 
in Foreign Language: 4.

7) Mobility – number of student and staff mobility for 2010 - 38 and 2012 - 44

8) Social Dimensions – accessibility, internal scholarships, if yes please describe in brief.
IUC provides merit-based scholarships to its students.
http://vumk.eu/en/infopage/174-tuition-fees-and-scholarships
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Болонският процес в 

Медицински Университет, Плевен

Висше училище:
Медицински Университет-
Плевен

Институционален
Болонски експерт:
Доц. д-р Здравка Радионова, д.м.

Контакти:
България, 5800 Плевен 
ул. “Св. Климент Охридски” 1
Тел.: 064 884 239 
e-mail: vice_rector_sci_qamu-pleven.bg
e-mail: zradion@yahoo.com

1) Тристепенна образователна система
Бакалавърски програми по пет специалности
А) „Медицинска сестра”;
Б) „Акушерка”;
В) „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”
Г) „Опазване и контрол на общественото здраве”;
Д) „Управление на здравните грижи”
*Моделът включва 240 ЕСТК придобити за 4 академични години
*Една Бакалавърска програма със 150 ЕСТК за 2,5 академични години, след придобита образователна степен.

Професионален Бакалавър за четири специалности, изучавани в 3 академични години, 180 ECTS както следва: 
А) „Медицински лаборант”; 
Б) „Рентгенов лаборант”; 
В) „Помощник – фармацевт”; 
Г) „Социални дейности”

Магистърски програми по следните специалности:
А) „Медицина” – 5 академични години 300 ЕСТК и една академична година пред дипломен стаж - 60 ЕСТК
Б) „Управление на здравните грижи” – 1,5 академична година 111 ЕСТК
В) „Обществено здраве и здравен мениджмънт” – 1,5 академична година 60 ЕСТК
Докторска програма по 23 акредитирани специалности
Моделът включва 180 ЕСТК придобити за 3 академични години
2) Европейска система за трансфер и натрупване на кредити (ЕСТК) – 1 кредит е равен на 30 часа, в т.ч. 25 в 

клас и 5 самоподготовка.
3) Европейско Дипломно приложение – издава се при заявено искане и безплатно, на езика на препода-

ване и/или английски език.
4) Признаване на периоди на обучение в чужбина. Вътрешни правила и процедури, публикувани на ин-

тернет страницата – посочете линк.
http://www.mu-pleven.bg/forms/Vatreshni%20pravila%20-%20ECTS%20-%20MU-Pleven%5B1%5D.pdf
5) Съвместни образователни степени – Няма
6) Интернационализация – брой на 15 Еразъм споразумения, 3 Рамкови споразумения, 1 Учебна програ-

ма, преподавана на чужд език.
7) Мобилност– брой студенти 9 и брой преподаватели 3 за 2010 г. и 2012 г.
8) Социални измерения – достъпност, вътрешни стипендии, моля опишете накратко.
Продължаващата икономическа криза създаде пречка за идеалното темпо на растеж на мобилността. Отпуска-

ните средства по програмата не покриват разходите за пребиваване в приемащите страни. Университетският бюд-
жет е намален и поради този факт университетът не може да си позволи да стимулира финансово студентите като 
им отпуска вътрешни стипендии. Университетът има планирани инициативи за набиране на средства насочени към 
външни източници на финансиране.

Higher Education 
Institution:
Medical University Pleven

Institutional 
Bologna Expert:
Assoc. Prof. Zdravka Radionova, MD, 
PhD

Contacts:
1, Sv. Kliment Ohridski Str.
5800 Pleven, Bulgaria
Тel.: +359 64 884 239
e-mail: vice_rector_sci_qa@mu-pleven.bg
e-mail: zradion@yahoo.com

Bologna Process at Medical 

University, Pleven

1) Three Degree Cycle
First Cycle Bachelor Degree Programmes in five majors 
A) “Nursing” 
B) “Midwifery” 
C) “Occupational Therapy and Rehabilitation“ 
D) “Protection and Control of Public Health” 
E) “Health Care Management” 

* The model includes 240 ECTS acquired for 4 academic years
* A Bachelor’s Programme with 150 ECTS with duration of study 2.5 academic years, after acquiring a previous degree

Short Cycle
Professional Bachelor Gegree Programmes in four majors, duration of study 3 academic years, credit accomplish-

ment 180 ECTS, types as follows:
A) “Medical laboratory assistant“
B) “X-Ray laboratory assistant“
C) “Pharmaceutical assistant“
D) “Social Worker”
Second Cycle
Master Degree Programmes in the following majors:
A) “Medicine” - 300 ECTS acquired for 5 academic years, 1 academic year State Internship - 60 ECTS;
B) “Health Care Management” - 1.5 academic year, 111 ECTS;
C) “Public Health and Health Management” - 1.5 academic year, 60 ECTS
Third Cycle
Doctoral Programme in 23 accredited courses
The model includes 180 ECTS acquired for 3 academic years
2) The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) – 1 credit is equal to 30 hours, divided in 25 

class and 5 self-study.
3) The Bologna Diploma Supplement – issued on demand and free of charge, in the language of instruction and/or English.
4) Recognition of mobility study periods. Internal Procedure for recognition published on the website – link to 

the webpage.
http://www.mu-pleven.bg/forms/Vatreshni%20pravila%20-%20ECTS%20-%20MU-Pleven%5B1%5D.pdf
5) Joint Degrees – None
6) International openness – number of 15 Erasmus Agreements, 3 Framework Agreements, 1 Study Programs 

taught in Foreign Language.
7) Mobility – number of 9 student and 3 staff mobility for 2010 and 2012.
8) Social Dimensions 
The persistent economic crisis has created an obstacle to the ideal pace of mobility growth, namely severely constrained 

household budgets. The university budget is decreased and due to this fact the University can not afford to financially stimu-
late students with the implementation of internal system of scholarships. To overcome this impediment to growth,University 
have planned fundraising initiatives targeting external sources of financing.
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Болонският процес 

в Университет по 

хранителни технологии

Висше училище:
Университет по хранителни
технологии

Институционален
Болонски експерт:
Проф. дтн Албена 
Стоянова Стоянова

Контакти:
Тел.: +359 32 643 008
Факс: +359 32 644 102
блок: І , кабинет: 206
vicerector_edu@uft-plovdiv.bg

1) Тристепенна образователна система
Бакалавърски програми: Два основни модела характеризират цялостната структура 
Бакалавър-Магистър. Моделът, който включва 180+120 ЕСТК кредити (3+2 академични години) доминира в ЕС и 

моделът, който включва 240+120 ЕСТК кредити (4+2 академични години). Как е във вашето ВУ, в т.ч. професионален 
бакалавър, ако имате?

Бакалавърска програма: 240 ЕСТК (4 академични години)
Магистърска програма: 60 ЕСТК (1 академична година) – за студенти от същото професионално направление 
Магистърска програма: 120 ЕСТК (2 академични години) – за студенти от друго професионално направление
Магистърска програма: 325 ЕСТК (5 академични години), специалност Технология на ферментационните 

произ водства (на френски език)
Докторска програма: 3 години

2) Европейска система за трансфер и натрупване на кредити (ЕСТК) – 1 кредит е равен на 30 часа, в т.ч. 15 
в клас и 15 самоподготовка.

3) Европейско Дипломно приложение –издава се автоматично и безплатно, на езика на преподаване и/
или английски език – линк към интернет страницата.

4) Признаване на периоди на обучение в чужбина. Вътрешни правила и процедури, публикувани на ин-
тернет страницата – посочете линк. http://uft-plovdiv.bg/?act=show_page&id=1021

5) Съвместни образователни степени - няма

6) Интернационализация – брой на 44 Еразъм споразумения, 27 Рамкови споразумения 
Учебни програми, преподавани на чужд език:
Туризъм – Английски език, (Бакалавър)
Компютърни системи и технологии - Английски език, (Бакалавър)
Индустриален мениджмънт - Английски език, (Бакалавър)
Технология на ферментационните производства – Френски език (Магистър)
Анализ и контрол на хранителни продукти – Английски език, (Магистър)

7) Мобилност – брой студенти 30 и брой преподаватели 30 за 2010 г. и 2012 г.

8) Социални измерения 
Настаняване в общежитията на УХТ – 5 блока с капацитет за настаняване на около 1500 студенти, при субсидиран 

наем; Ползване на студентски стол и учебен ресторант, при субсидирани цени.
Докторантите получават допълнителна еднократна стипендия в размер на 1000 лева при представяне на ди-

сертационния труд за защита в рамките на тригодишния срок на обучение и допълнителна еднократна стипендия в 
размер на 1000 лева при успешна защита на дисертационния труд в срок до една година след завършване на триго-
дишния срок на обучение.

Студентите в тежко материално състояние получават еднократни помощи за всеки семестър в размер до 200 
лева. За постигнати успехи в научната, изследователската и др. дейности се отпускат еднократни награди в размер 
до 200 лв. Учредена е годишна студентска награда „ Проф. Стефан Дичев” за постигнати успехи в курса на следване, 
разработка на дипломен проект/работа, докторска дисертация и др., в размер на 666 лева. На дипломираните студен-
ти с успех над Отличен 5,50 се отпускат парични награди, които се връчват на тържествената промоция на випуска.

Bologna Process at 

University of Food 

Technology

Higher Education
Institution:
University of Food
Technology

Institutional
Bologna Expert:
Prof. DSc Albena Stoyanova 
Stoyanova

Contacts:
Tel.: +359 32 643 008
Fax: +359 32 644 102
vicerector_edu@uft-plovdiv.bg 

1) Three Degree Cycle
Bachelor programmes: Two main models to characterise the overall Bachelor-Master structure. The 180+120 credit (3+2 

academic years) model which dominates in the EU and the 240+120 credit (4+2 academic years) model. State of Play at your 
HEI, including short cycle if any.

Bachelor program: 240 ECTS (4 academic years)
Master program: 60 ECTS (1 academic year) – for students in the same professional field.
Master program: 120 ECTS (2 academic years) – for students in different professional field.
Master program: 325 ECTS (5 academic years), for Technology of Fermentation Products (in French)
PhD program: 3 years

2) The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) – 1 credit is equal to 30 hours, divided in 15 
class and 15 self-study.

3) The Bologna Diploma Supplement – issued automatically and free of charge, in the language of instruction 
and/or English - link to the webpage.

4) Recognition of mobility study periods. Internal Procedure for recognition published on the website – http://
uft-plovdiv.bg/?act=show_page&id=1021

5) Joint Degrees – None

6) International openness – number of number of 44 Erasmus Agreements, 27 Framework Agreements; Study 
Programs taught in Foreign Language:

Tourism – English (Bachelor)
Computer Systems and Technologies – English (Bachelor)
Industrial Management – English (Bachelor)
Technologies of Fermentation Products – French (Master)
Analysis and Control of Food Products – English (Master)

7) Mobility – number of 30 student and 30 staff mobility for 2010 and 2012.

8) Social Dimensions
Accommodation in dorms – 5 blocks to accommodate 1500 students at subsidized rent;
Using a canteen and teaching restaurant at subsidized prices;
PhD students receive 1000 lv. a onetime additional scholarship upon submission of the thesis for a defense under the 

three-year period of training and additional onetime scholarship of 1000 lv. for a successful defense of the dissertation with-
in one year after the three-year period of training;

Students with straitened circumstances receive one time financial aid every semester up to 200 lv;
For successes in science, research and more are granted onetime prizes up to 200 lv;
It is established an annual student prize “Prof. Stefan Dichev” for success in the course of study, development of the 

graduation project / work, thesis, etc. to the amount of 666 lv;
All students graduated with excellent mark over 5.50 receive cash prizes awarded at the official promotion of the course.

30 31



Болонският процес в Аграрен 

университет – Пловдив 

Висше училище:
Аграрен университет – Пловдив 

Институционален
Болонски експерт:
Проф. д-р Христина Янчева, 
И.Д. Ректор

Контакти:
Тел.: 032 65 43 00
Факс: 032 63 31 57
e-mail: christina@au-plovdiv.bg

1) Тристепенна образователна система
Бакалавърски програми: Два основни модела характеризират цялостната структура
Бакалавър-Магистър. Моделът, който включва 180+120 ЕСТК кредити (3+2 академични години) доминира в ЕС и 

моделът, който включва 240+120 ЕСТК кредити (4+2 академични години). Как е във вашето ВУ, в т.ч. професионален 
бакалавър, ако имате? 

Бакалавърски програми – редовна форма на обучение – академични години:
4+1 – за завършили бакалавърска степен в същото професионално направление - 240+60 кредита;
4+1,5 – за завършили бакалавърска степен в друго професионално направление – 240+90 кредита;
3+2 – за завършили „професионален бакалавър“ в друго висше училище (АУ – Пловдив не предлага обучение в 

степен „професионален бакалавър“) – 3+2 – 180+120 кредита.
Магистърски програми – 60, 90 и 120 кредита

2) Европейска система за трансфер и натрупване на кредити (ЕСТК) – 1 кредит е равен на 25 часа

3) Европейско Дипломно приложение – издава се автоматично и безплатно, на езика на преподаване и/
или английски език

4) Признаване на периоди на обучение в чужбина
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на АУ – Пловдив – XVI.8., Чл. 187 (11)
http://www.au-plovdiv.bg/images/files/5337274583786128.pdf
НАРЕДБА за прием, обучение и движение на студенти, специализанти и докторанти в Аграрния университет – Пловдив
http://www.au-plovdiv.bg/images/files/2497947344423520.pdf
Вътрешен правилник за управление на дейностите по секторна програма ЕРАЗЪМ в Аграрния университет – Пловдив
http://www.au-plovdiv.bg/images/files/5628406652292080.pdf
Страница на програма Еразъм
http://www.au-plovdiv.bg/centers.php?type=1&id=6&content=118

5) Съвместни образователни степени
Магистърски курс „Медицина на растенията“ (Plant Medicine) – курсът е разработен в рамките на проект по прог-

рама Темпус ІV и е подписано споразумение за съвместно обучение и признаване между 12 партниращи университета.

6) Интернационализация – 60 Еразъм споразумения; Над 80 действащи споразумения за двустранно сътруд-
ничество; 3 магистърски курса на английски език: „Растителни биотехнологии“, „Европейски експерт по земеделие и 
селски райони”, „Медицина на растенията”; “Информационен пакет” на английски език с пълния списък на предлага-
ните дисциплини на английски език: http://www.au-plovdiv.bg/cntnr/AU_eng/Information_package.pdf

7) Мобилност – брой студенти 81 и брой преподаватели 67 за 2010 г. и 2012 г.

8) Социални измерения
Преференциите за студентите в неравностойно положение, студенти, идващи от домове за деца, лишени от ро-

дителски грижи, бременни и други социални групи са регламентирани в Наредбата за прием, обучение и движение 
на студентите – чл. 21

http://www.au-plovdiv.bg/images/files/2497947344423520.pdf
Изградени са рампи за достъп до учебните корпуси на трудноподвижни студенти.
Вътрешни стипендии получават и студентите с отличен успех от бюджета на Университета и от спонсори.

Bologna Process at Agricultural 

University - Plovdiv

Higher Education 
Institution:
Agricultural University - Plovdiv

Institutional 
Bologna Expert:

Contacts:
Tel.: + 359 32 65 43 00
Fax: + 359 32 63 31 57
e-mail: christina@au-plovdiv.bg

1) Three Degree Cycle
Bachelor programmes: Two main models to characterise the overall Bachelor-Master structure. The 180+120 credit (3+2 

academic years) model which dominates in the EU and the 240+120 credit (4+2 academic years) model. State of Play at your 
HEI, including short cycle if any.

Bachelor programmes
4+1 – for Bachelor degree graduates in the same professional field - 240+60 credits;
4+1,5 – for Bachelor degree graduates in another professional field – 240+90 credits;
3+2 – for Professi onal Bachelor degree graduates coming from other HEIs (Agricultural University – Plovdiv does not 

offer training for Professional Bachelor) – 3+2 – 180+120 credits.
Master Programmes:
1 acad. year – 60 credits – for Bachelor degree graduates in the same professional field;
1,5 acad. year – 90 credits – for Bachelor degree graduates in another professional field;
2 acad. years – 120 credits – for Professional Bachelor degree graduates coming from other HEIs (Agricultural University 

– Plovdiv does not offer training for Professional Bachelor).

2) The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) – 1 credit is equal to 25 hours.

3) The Bologna Diploma Supplement – issued automatically and free of charge, in the language of instruction and/or English 

4) Recognition of mobility study periods.
REGULATIONS for the structure and activities of the Agricultural University – Plovdiv – XVI.8., Article 187 (11)
http://www.au-plovdiv.bg/images/files/5337274583786128.pdf [in BG]
RULES for admittance, training and mobility of students, post-graduate students and PhD students at the AU – Plovdiv
http://www.au-plovdiv.bg/images/files/2497947344423520.pdf [in BG]
Internal Rules for management of the Erasmus activities at the Agricultural University – Plovdiv
http://www.au-plovdiv.bg/images/files/5628406652292080.pdf [in BG]
Erasmus University site ttp://www.au-plovdiv.bg/centers.php?type=1&id=6&content=118

5) Joint Degrees  - Master degree in Plant Medicine – the course was developed in the frames of Tempus IV project and 
a Cooperation Agreement was signed for joint training and mutual recognition among 12 European universities.

6) International openness – 60 Erasmus Agreements for training and placement in 21 countries; Over 80 current 
Agreements for Bilateral Cooperation; 3 Master degree courses in English: Plant Biotechnologies, European Expert in Ag-
riculture and Rural Areas, Plant Medicine; Information Package in English with the full list of the subjects, which could be 
taught in English: http://www.au-plovdiv.bg/cntnr/AU_eng/Information_package.pdf

7) Mobility – number of 81 student and 67 staff mobility for 2010 and 2012.

8) Social Dimensions - Privileges for disadvantage students, for students from homes for children deprived of paren-
tal care, pregnant students and other socially disadvantaged groups are listed in the RULES for admittance, training and mo-
bility of students, post-graduate students and PhD students, article 21. Basically, those privileges comprise exemption from 
the state tuition fee, receiving grants or scholarships, accommodation in student hostel http://www.au-plovdiv.bg/images/
files/2497947344423520.pdf

Access ramps have been constructed to the buildings for disabled students.
Internal scholarships are also given to excellent students from the University budget or provided as sponsorship.
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Болонският процес във  

Висше училище по агробизнес и 

развитие на регионите /ВУАРР/, 

Пловдив

Висше училище: 
Висше училище по агробизнес 
и развитие на регионите /
ВУАРР/
Пловдив

Институционален
Болонски експерт:
проф. д-р Марияна Иванова

Контакти:
Пловдив 4003
Бул. Дунав 78
Тел.: 032 960 360
Факс: 032 960 406
www.uard.bg
e-mail: uard@uard.bg

1) Тристепенна образователна система
Бакалавърски програми: Два основни модела характеризират цялостната структура
Бакалавър-Магистър. Моделът, който включва 180+120 ЕСТК кредити (3+2 академични години) доминира в ЕС и 

моделът, който включва 240+120 ЕСТК кредити (4+2 академични години). Как е във вашето ВУ, в т.ч. професионален 
бакалавър, ако имате? 

Във ВУАРР срокът на обучение в ОКС „Бакалавър“ е 4 академични години, осем семестъра и приключва с 240 
ЕСТК, като 10 от тях са за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна работа.

Магистърски програми
Срокът на обучение в ОКС „Магистър“ е в зависимост от предходната ОКС и професионално направление.
След ОКС „Професионален бакалавър“ – 2 академични години, 4 семестъра и приключва с не по-малко от 120 

ЕСТК. След ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“ от друго професионално направление /неспециалисти/ - 2 академич-
ни години, 4 семестъра и приключва с не по-малко от 120 ЕСТК.

След от ОКС „Бакалавър“ от същото професионално направление – 1 академична година, 2 семестъра и приключ-
ва с не по-малко от 60 ЕСТК, като 15 от тях са за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна работа.

2) Европейска система за трансфер и натрупване на кредити (ЕСТК) – 1 кредит е равен на 30 часа
ЕСТК се определят за цялата предвидена в учебния план студентска аудиторна и извънаудиторна заетост по за-

дължителни, избираеми и факултативни дисциплини на съответната специалност /лекции, практически и семинарни 
упражнения, самостоятелна работа, проекти, практика, стаж, курсови работи и др./. Един кредит се присъжда за 30 
часа студентска заетост. Необходимият общ брой кредити се разпределя с учебния план за всяка специалност по 30 
кредита за семестър и 60 кредита за учебна година.

3) Европейско Дипломно приложение – издава се след подадено заявление от съответното лице, на един от 
широко разпространените езици на ЕС. Европейското дипломно приложение се издава като допълнение към ориги-
налната диплома и не заменя официалното приложение към дипломата за висше образование.

4) Признаване на периоди на обучение в чужбина. Вътрешни правила и процедури, публикувани на ин-
тернет страницата http://www.uard.bg/files/custom_files/files/erasmus/pravila-erasmus.pdf

5) Съвместни образователни степени – брой съвместни учебни програми ( …Бакалавърски, …Магистърски 
и … Докторски) - Няма

6) Интернационализация – брой на Еразъм споразумения 30, Учебни програми, преподавани на чужд език – няма

7) Мобилност – брой студенти 82 и брой преподаватели 41 за 2010 г. и 2012 г.

8) Социални измерения – достъпност, вътрешни стипендии, моля опишете накратко.
Във ВУАРР има създадена организация за привличане, прием и адаптиране на българските и чуждест ранни 

студенти.
Цялостната политика на висшето училище е насочена към привличане на студенти от страната, страните членки 

на ЕС, както и от страни като Турция, Македония, Молдова, Украйна, Пакистан, Индия, Китай, Индонезия и др. ВУАРР 
осигурява специални преференциални финансови условия за обучението на етническите българи.

1) Three Degree Cycle
Bachelor programmes: Two main models to characterise the overall Bachelor-Master structure. The 180+120 credit (3+2 

academic years) model which dominates in the EU and the 240+120 credit (4+2 academic years) model. State of Play at your 
HEI, including short cycle if any.

In University of Agribusiness and Rural Development (UARD) the term of education at Bachelor degree is 4 academic 
years, eight semesters and ends with 240 ECTS, 10 of them are awarded for successfully passed state exam or a thesis.

Master Programmes: The 120 ECTS credit (2 academic years) model commonly adopted for Master Programmes. State 
of Play at your HEI.

The training period in Master degree depends on the previous degree and professional field.
After Professional Bachelor (180 credits) - 2 academic years , 4 semesters and ends with at least 120 ECTS. 
After Bachelor degree Master degree of another professional field - 2 academic years, 4 semesters and ends with at 

least 120 ECTS. 
After Bachelor degree in the same professional field - 1 academic year 2 semesters and ends with not less than 60 ECTS, 

15 of them are successful state examination or diploma works.

2) The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)

One credit is awarded for 30 hours student load.
The required total credits allocated by the curriculum for each specialty is 30 credits per semester and 60 credits per 

academic year.

3) The Bologna Diploma Supplement – issued automatically and free of charge, in the language of instruction and/
or English.

4) Recognition of mobility study periods. Internal Procedure for recognition published on the website – link to 
the webpage http://www.uard.bg/files/custom_files/files/erasmus/pravila-erasmus.pdf

5) Joint Degrees – N/A.

6) International openness – number of 30 Erasmus Agreements, Study Programs taught in Foreign Language – N/A.

7) Mobility – number of 82 student and 41 staff mobility for 2010 and 2012.

8) Social Dimensions – accessibility, internal scholarships, if yes please describe in brief.
Overall policy of the university is aimed at attracting students from the country, the EU Member States as well as coun-

tries such as Turkey, Macedonia, Moldova, Ukraine, Pakistan, India, China, Indonesia and others. VUARR provide special pref-
erential financial arrangements for the training of ethnic Bulgarians.

Bologna Process at  

University of Agribusiness and Rural 

Development (UARD),  

Plovdiv

Higher Education 
Institution:
University of Agribusiness and 
Rural Development (UARD)

Institutional 
Bologna Expert:

Contacts:
Tel.: + 359 32 960 360
Fax: + 359 32 960 406
www.uard.bg
e-mail: uard@uard.bg
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Болонският процес в Европейски 

политехнически университет

(ЕПУ)

Висше училище:
Европейски политехнически
университет
(ЕПУ)

Институционален 
Болонски експерт:
проф. дтн Христо Христов

Контакти:
Ирина Гигова
Моб.: 0882 44 95 14
e-mail: irina.gigova@epu.bg

1) Двустепенна образователна система:

Бакалавърски програми: 240 ЕСТК кредити (4 академични години);
Магистър ССО : 330 ЕСТК кредити (5 и половина академични години);
Магистърски програми: 90 ЕСТК кредити (1 и половина академични години);
Магистърски програми: 120 ЕСТК кредити (2 академични години);

2) Европейска система за трансфер и натрупване на кредити (ЕСТК)
Трансферът на кредити се определя съгласно учебните планове на ЕПУ. 

3) Европейско Дипломно приложение – издава се автоматично, на езика на преподаване (английски език)

4) Признаване на периоди на обучение в чужбина. Вътрешни правила и процедури, публикувани на ин-
тернет страницата – www.epu.bg

5) Съвместни образователни степени:
Бакалавърски програми: „Психология“ и „Бизнес администрация“ – Московски хуманитарно – икономически ин-

ститут – Русия;
„Зелена енергетика“ - Университет Чанчун, Китай;

6) Интернационализация – 10 Еразъм споразумения, 20 Рамкови споразумения, Обучението се провежда изця-
ло на английски език за всички програми.

7) Мобилност – брой студенти 6 и брой преподаватели 2 за 2010 г. и 2012 г.

8) Социални измерения:
Вътрешни стипендии – бонусна система.

1) Two Degree Cycle

Bachelor programs: 240 ЕСТК credits (4 academic years);
Master ASE: 330 ЕСТК credits (5 and a half academic years);
Master programs: 90 ЕСТК credits (1 and a half academic years);
Master programs: 120 ЕСТК credits (2 academic years).

2) The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS):
The credits transfer is according to the curriculum of EPU.

3) The Bologna Diploma Supplement – issued automatically in the language of instruction (English).

4) Recognition of mobility study periods. Internal Procedure for recognition published on the website – www.
epu.bg

5) Joint Degrees - 3
Bachelor programs:
“Psychology” and “Business Administration” – Moscow Humanitarian - Economic Institute, Russia; 
“Green energetics” - Changchun University, China

6) International openness – 10 Erasmus Agreements, 20 Framework Agreements, The educational process is leading 
in English language for all programs.

7) Mobility – number of 6 student and 2 staff mobility for 2010 and 2012.

8) Social Dimensions
Internal scholarships – bonus system.

Bologna Process at European 

Polytechnical University

(EPU)

Higher Education 
Institution:
European Polytechnical
University
(EPU)

Institutional 
Bologna Expert:
Prof. Hristo Hristov, DSc

Contacts:
Irina Gigova
Mob.: + 359 882 44 95 14
e-mail: irina.gigova@epu.bg
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Болонският процес в Русенски 

университет „Ангел Кънчев”

Висше училище:
Русенски университет
„Ангел Кънчев”

Институционален 
Болонски експерт:
Доц. Д-р Мими Корнажева

Контакти:
Русе 7017
ул. Студентска 8
Тел.: +359 82 825 667
e-mail: mkornazheva@uni-ruse.bg

1) Тристепенна образователна система
Бакалавърски програми: Два основни модела характеризират цялостната структура 
Бакалавър-Магистър. Моделът, който включва 180+120 ЕСТК кредити (3+2 академични години) доминира в ЕС и 

моделът, който включва 240+120 ЕСТК кредити (4+2 академични години). Как е във вашето ВУ, в т.ч. професионален 
бакалавър, ако имате? 

Студентите завършили бакалавърска специалност в Русенски университет „Ангел Кънчев” получават 240 ЕСТК 
кредита за 4 академични години.

Магистърски програми: Студентите завършили магистърска програма в РУ „Ангел Кънчев” получават 60, 90 или 120 
ЕСТК кредита, съответно за 1, 1,5 или 2 академични години в зависимост от предходната им специалност.

Докторските програми в Русенски университет „Ангел Кънчев” са с продължителност 3 години за редовно обу-
чение и 4 за задочно обучение.

2) Европейска система за трансфер и натрупване на кредити (ЕСТК) – 1 кредит е равен на 26,67 ч. Пълната 
студентска заетост в рамките на един семестър е 800 ч., за които се определят 30 кредита семестриален еквивалент 
(800/30=26,67 ч.). Времето за аудиторна заетост е от 285 до 330 ч., като в заключителния семестър е 200 ч. Времето за 
самоподготовка включва: време за самоподготовка и време за работа по индивидуално задание в рамките на семес-
търа и време за самоподготовка в рамките на изпитната сесия.

3) Европейско Дипломно приложение - издава се безплатно, на български език и/или английски език
http://erasmus.uni-ruse.bg/bg/?cmd=cmsPage&pid=60.
4) Признаване на периоди на обучение в чужбина. Вътрешни правила и процедури, публикувани на ин-

тернет страницата http://erasmus.uni-ruse.bg/bg/?cmd=cmsPage&pid=51

5) Съвместни образователни степени – 
1 Бакалавърска специалност (Мениджмънт на качеството и метрология с партньори Университет Лорейн, Фран-

ция и Политехнически университет в Букурещ, Румъния), 
2 Магистърски програми (Европеистика и регионално сътрудничество, Европеистика и публична администра-

ция с партньори Стопанска академия на Букурещ, Румъния и германски университети), 
1 Докторска програма (Маркетингова комуникация с партньор Университет по приложни науки Нови Улм, Германия).

6) Интернационализация – 210 Еразъм споразумения със 160 университета и компании от 28 страни от Европа; 
45 Рамкови споразумения с университети и научно-изследователски институции от 19 страни; 4 специалности, пре-
подавани на английски език: 2 бакалавърски (Европеистика и глобалистика, Информационни и комуникационни тех-
нологии) и 2 магистърски (Европеистика и регионално сътрудничество, Европеистика и публична администрация).

7) Мобилност – 170 студенти и 148 преподаватели за 2010-2012 .г
8) Социални измерения – Русенски университет „Ангел Кънчев” е държавно висше училище и обучението е дос-

тъпно за широк кръг от населението. За учебната 2013/14 г. семестриалните такси за обучаващите се студенти по дър-
жавна поръчка са: за редовната форма на обучение от 210-425 лв., а за задочната форма на обучение от 190-220 лв. за 
български граждани и граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, чуждестранни 
граждани, приети съгласно актове на министерски съвет и междуправителствени спогодби. Университетът разполага 
с 2100 места в 6 студентски общежития и студентски стол, които са в непосредствена близост до учебните корпуси. 
За студентите и преподавателите е изградена богата материална база за спорт, туризъм и художествено-творческа 
дейност. Изградени са съоръжения за хора с увреждания. Българските студенти и някои от чуждестранните студенти 
имат възможност да кандидатстват и получават стипендия по успех, за майчинство и стипендии с предимство.

1) Three Degree Cycle
Bachelor programmes: Two main models to characterise the overall Bachelor-Master structure. The 180+120 credit (3+2 

academic years) model which dominates in the EU and the 240+120 credit (4+2 academic years) model. State of Play at your 
HEI, including short cycle if any.

Bachelor degree students at the University of Ruse receive 240 ECTS upon successful completion of 4 years of study.
Master Programmes:
Master degree students at the University of Ruse receive 60, 90 or 120 ECTS, respectively for 1, 1,5 or 2 academic years 

depending on their previous degree programme.
The duration of the doctoral programmes at the University of Ruse is 3 years (full –time) and 4 years (part-time).

2) The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) – 1 credit is equal to 26,67 hours. The full work-
load for one semester is 800 hours, equal to 30 ECTS (800/30=26,67 hours). The contact hours for one semester range from 
285 to 330 and 200 for the last semester. The self-study hours include self-study hours and time spent on individual student 
assignment during the semester and self-study hours during the exam period.

3) The Bologna Diploma Supplement – issued free of charge, in Bulgarian and/or English
http://erasmus.uni-ruse.bg/bg/?cmd=cmsPage&pid=60

4) Recognition of mobility study periods. Internal Procedure for recognition published on the website
http://erasmus.uni-ruse.bg/bg/?cmd=cmsPage&pid=51

5) Joint Degrees
1 Bachelor programme (Management of Quality and Metrology with partners Lorraine University, France and University 

POLITEHNICA of Bucharest, Romania), 
2 Master programmes (European Studies and Regional Cooperation, European Studies and Public Administration with 

partners Academy of Economic Studies, Romania and German universities), 
1 Doctoral programme (Marketing Communication with partner NEU-ULM University of Applied Sciences).

6) International openness – 210 Erasmus Agreements with 160 higher education institutions and companies from 
28 countries from Europe; 45 Framework Agreements with universities and research institutions from 19 countries; 4 Study 
Programmes taught in English Language: 2 Bachelor (European and Global Studies, Information and Communication Tech-
nologies) и 2 Master (European Studies and Regional Cooperation, European Studies and Public Administration).

7) Mobility – 170 students и 148 university staff members for 2010-2012

8) Social Dimensions
The University of Ruse is a state higher education institution. Its educational services are accessible to a large part of 

the population. For the academic 2013-2014 the tuition fees per semester range from 210 to 425 Leva for full-time study and 
from 190 to 220 Leva for part-time study for Bulgarian citizens, citizens from the European Union and the European Econom-
ic Area countries, foreign citizens, enrolled within ministerial decrees and inter-governmental agreements. The university 
offers 2100 places in 6 dormitories and a canteen which are close to the study buildings. There are facilities for sport, tourist 
and artistic activities. Provisions are made for disabled persons.

Bologna Process at Angel Kanchev 

University of Ruse

Higher Education 
Institution:
Angel Kanchev University of 
Ruse

Institutional 
Bologna Expert:
Assoc. Prof. Mimi Kornazheva, 
PhD

Contacts:
Ruse 7017
8 Studentska Str.
Tel.: +359 82 825 667
e-mail: mkornazheva@uni-ruse.bg
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Висше училище:
Българска академия 
на науките

Институционален 
Болонски експерт:
Проф. Ренна Дюлгерова, 
Ректор на Центъра 
за обучение на докторанти

Контакти:
София 1040
ул. 15 ноември №1
Тел.: + 359 2 986 17 34
e-mail: tdc-phd@cl.bas.bg

1) Тристепенна образователна система

БАН обучава само студентите от третата, научно-образователна, степен - доктор. Периодът на обучение е от 3 (за 
редовна докторантура) до 4 години (за задочна).

2) Европейска система за трансфер и натрупване на кредити (ЕСТК)
Обучението включва натрупване на 250 кредита.

3) Европейско Дипломно приложение 
Издава се автоматично и безплатно, на езика на преподаване и/или английски език

4) Признаване на периоди на обучение в чужбина
Получените кредити от периоди на обучение в чужбина се признават изцяло от Центъра за обучение на докто-

ранти въз основа на подадена молба от докторанта. Вътрешните правила и процедури предстои да бъдат публику-
вани на сайта.

5) Съвместни образователни степени
БАН провежда съвместно обуечение (co-tutelle), главно с френски университети, които водят до издаването на 

двойни дипломи.

6) Интернационализация – 110 Еразъм договора, 45 Рамкови споразумения.
Част от курсовете за докторанти се преподават на английски език.

7) Мобилност – брой студенти и преподаватели за 2010 г. - 61 и 2012 г. - 73
Профилът на Академията е с такава специфика, че мобилностите на преподавателите са много повече от тези на 

студентите, съответно:

8) Социални измерения – достъпност, вътрешни стипендии, моля опишете накратко.
Редовните докторанти получават стипендия от 450 лв/месец.

1) Three Degree Cycle

Bachelor programmes: Two main models to characterise the overall Bachelor-Master structure. The 180+120 credit (3+2 
academic years) model which dominates in the EU and the 240+120 credit (4+2 academic years) model. State of Play at your 
HEI, including short cycle if any.

Master Programmes: The 120 ECTS credit (2 academic years) model commonly adopted for Master Programmes. State 
of Play at your HEI.

The Bulgarian Academy of Sciences teaches only PhD students. The period of their education may be 3 or 4 years.

2) The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)
The doctoral students have to accumulate a total of 250 credits.

3) The Bologna Diploma Supplement
Issued automatically and free of charge, in the language of instruction and/or English

4) Recognition of mobility study periods.
The credits for periods of Erasmus mobility abroad are fully recognized by the PhD Training Centre on the basis of a 

request filed by the student. The internal rules and procedures are to be published on the website in the near future.

5) Joint Degrees 
BAS carries out co-tutelle, mainly with French universities, which lead to double diplomas.

6) International openness – number of 110 Erasmus Agreements, 45 Framework Agreements
Part of the doctoral courses are offered in English.

7) Mobility – number of student and staff for 2010 - 61 and 2012 - 73.
The specifics of the profile of the Academy is such that Staff teaching and Staff training mobilities are many more than 

student mobilities, as follows:

8) Social Dimensions – accessibility, internal scholarships, if yes please describe in brief.
Regular students receive an internal scholarship of 450 BGN.

Higher Education
Institution:
BULGARIAN ACADEMY
OF SCIENCES

Institutional 
Bologna Expert:
Prof. Renna Djulgerova,
Rector of the PhD Training 
Centre

Contacts:
Sofia 1040
1, 15 November Str.
Tel.: + 359 2 986 17 34
e-mail: tdc-phd@cl.bas.bg 
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Болонският процес в Софийски 

университет „Климент Охридски”

Висше училище:
Софийски университет
„Климент Охридски”

1) Тристепенна образователна система

Бакалавърски програми: Два основни модела характеризират цялостната структура
Бакалавър-Магистър. Моделът, който включва 180+120 ЕСТК кредити (3+2 академични години) доминира в ЕС и 

моделът, който включва 240+120 ЕСТК кредити (4+2 академични години). Как е във вашето ВУ, в т.ч. професионален 
бакалавър, ако имате? 

Магистърски програми: Моделът, който включва 120 ЕСТК кредити (2 академични години) е общоприет в ЕС. Как 
е във вашето ВУ?

2) Европейска система за трансфер и натрупване на кредити (ЕСТК) – 1 кредит е равен на 30 часа, отчита се 
само аудиторната заетост; в някаи програми се дават допълнителни кредити и за извънаудиторна заетост (работа в 
архив, библиотека и пр.) като отново за 30 ч. се дава 1 кредит.

3) Европейско Дипломно приложение – издава се безплатно, на езика на преподаване и/или английски език 
https://uni-sofia.bg/index.php/bul/studenti/administrativno_obsluzhvane/blanki_za_izteglyane
Образец №22

4) Признаване на периоди на обучение в чужбина. Вътрешни правила и процедури, публикувани на ин-
тернет страницата – посочете линк.

https://uni-sofia.bg/index.php/bul/studenti/administrativno_obsluzhvane/uchebni_proceduri_i_srokove/
priznavane_na_pridobito_visshe_obrazovanie_v_chuzhdestranni_visshi_uchilischa

5) Съвместни образователни степени – 4 (2 Бакалавърски, 2 Магистърски)

6) Интернационализация – брой на 436 Еразъм споразумения, 208 Рамкови споразумения, 25 Учебни програми, 
преподавани на чужд език.

7) Мобилност – брой студенти 331 - 2010/2011 академична година; 352 - 2012/2013 академична година и брой 
преподаватели 48 - 2010/2011 академична година; 63 - 2012/2013 академична година за 2010 и 2012 г.

8) Социални измерения
Софийският Университет «Св. Климент Охридски» предлага много и разнообразни възможности за вът решни 

и външни стипендии за студенти и преподаватели, предоставяни от вътрешни и външни структури (университети, 
фондации, бизнес институции или частни лица).

Повече информация може да се намери на сайта на СУ www.uni-sofia.bg

1) Three Degree Cycle

Bachelor programmes: Two main models to characterise the overall Bachelor-Master structure. The 180+120 credit (3+2 
academic years) model which dominates in the EU and the 240+120 credit (4+2 academic years) model. State of Play at your 
HEI, including short cycle if any.

Master Programmes: The 120 ECTS credit (2 academic years) model commonly adopted for Master Programmes. State 
of Play at your HEI.

2) The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) – 1 credit is equal to 30 hours in class only; at 
some programs credits are granted also for self-study (work in archives, libraries, etc.) and 1 credit is granted for 30 hours

3) The Bologna Diploma Supplement – issued automatically and free of charge, in the language of instruction and/or 
English https://uni-sofia.bg/index.php/bul/studenti/administrativno_obsluzhvane/blanki_za_izteglyane

4) Recognition of mobility study periods. Internal Procedure for recognition published on the website

https://uni-sofia.bg/index.php/bul/studenti/administrativno_obsluzhvane/uchebni_proceduri_i_srokove/prizna-
vane_na_pridobito_visshe_obrazovanie_v_chuzhdestranni_visshi_uchilischa

5) Joint Degrees – 4 (2 Bachelor, 2 Master)

6) International openness – number of 436 Erasmus Agreements, 208 Framework Agreements, 25 Study Programs 
taught in Foreign Language.

7) Mobility – number of student and staff mobility for 2010 and 2012 (331 students for 2010/2011 academic year, 
352 students for2012/2013 academic year) (48 staff mobility - 2010/2011 academic year; 63 staff mobility - 2012/2013 
academic year).

8) Social Dimensions
Sofia University “St. Kliment Ohridski” offers many and various opportunities for internal and external grants and schol-

arships both for students and teaching staff. These grants and scholarships are provided by internal university structures (like 
the Center of Excellence Dialogue Europe), foreign universities and higher education and research institutions, foundations, 
business companies or private persons. More information is available at the official cite of the University: www.uni-sofia.bg

Bologna Process at Sofia University 

„Kliment Ohridski”

Higher Education
Institution:
Sofia University
„Kliment Ohridski”
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Болонският процес в Медицински 

университет - София

Висше училище:
Медицински 
университет - София

Институционален 
Болонски експерт:
Таня Тодорова

Контакти:
Тел.: +359 2 915 21 65
e-mail: ttodorova@mu-sofia.bg

1) Тристепенна образователна система
Бакалавърски програми: Два основни модела характеризират цялостната структура
Бакалавър-Магистър. Моделът, който включва 180+120 ЕСТК кредити (3+2 академични години) доминира в ЕС и 

моделът, който включва 240+120 ЕСТК кредити (4+2 академични години). Как е във вашето ВУ, в т.ч. професионален 
бакалавър, ако имате?

Студентите от специалността „Медицински рехабилитатор, ерготерапевт“ на ОКС „бакалавър“ трябва да натрупат 
общо за следването си 240 кредита, от които: 235,5 кредита от задължителни дисциплини и 4,5 кредита от избираеми 
модули /курсове/.

Магистърски програми: От 1-ви до 3-ти курс студентите са длъжни да натрупат 180 кредита, от които 15,9 кредита 
от: избираеми курсове, модули, участие в научно-изследователски програми, участие в научни сесии с доклади, пуб-
ликации в български и чуждестранни списания.

От 4-ти до 6-ти курс /клиника/ студентите са длъжни да натрупат 150,2 кредита, от които 5,2 кредита от: избираеми 
курсове, модули, участие в научноизследователски програми, участия в научни сесии с доклади, публикации в българ-
ски и чуждестранни списания.

Специалностите: медицина, дентална медицина и фармация са само магистърски програми.
За специалност медицина студентите са длъжни да натрупат кредити както следва: от следването – 330,2 креди-

та, от които 310,3 от задължителни дисциплини и 19,9 от свободно избираеми дисциплини. От пред дипломния стаж 
и държавните изпити – 88,4 кредита

В съответствие с учебния план за специалността „медицински рехабилитатор, ерготерапевт“ на ОКС „магистър“ 
след завършена ОКС „бакалавър“ с 240 кредита, студентите са длъжни да натрупат както следва:

От следването 60 кредита, от които 22 кредита от задължителни дисциплини; 15 кредита от избираеми курсове и 
23 кредита от клиничен пред дипломен стаж и подготовка за защита на дипломна работа /магистърска теза/.

2) Европейска система за трансфер и натрупване на кредити (ЕСТК) – 1 кредит е равен на 20 часа.

3) Европейско Дипломно приложение – издава се автоматично и безплатно, на езика на преподаване и/или 
английски език – линк към интернет страницата. Европейско Дипломно приложение се издава от факултетите при 
поискване, услугата е безплатна.

4) Признаване на периоди на обучение в чужбина. Вътрешни правила и процедури, публикувани на ин-
тернет страницата – посочете линк.

Има правилник за признаване на периода на обучение в чужбина, утвърден от Ректора на МУ-София. http://mu-
sofia.bg/system/files/File/obuchenie

5) Съвместни образователни степени – Няма

6) Интернационализация – брой на 42 Еразъм споразумения, 10 Рамкови споразумения, медицина, фармация и 
дентална медицина са учебни програми, преподавани на чужд език /английски/.

7) Мобилност – брой студенти 32, 26.и брой преподаватели 4, 11 за 2010 и 2012 г.

8) Социални измерения - Съществуват вътрешни стипендии за всеки семестър по ПМС 20/2000 г. По бюджет, 
които се разпределят според: успех и доход на член от семейството; социални и задължителни – докторантски и на 
чужденци по споразумения.

1) Three Degree Cycle
Bachelor programmes: Two main models to characterise the overall Bachelor-Master structure. The 180+120 credit (3+2 

academic years) model which dominates in the EU and the 240+120 credit (4+2 academic years) model. State of Play at your 
HEI, including short cycle if any.

Students from specialty Medical Rehabilitator, Ergotherapist awarded Bachelor’s degree should accumulate 240 credit, 
235,5 from obligatory subjects and 4,5 credit from optional modules (courses).

Master Programmes: The 120 ECTS credit (2 academic years) model commonly adopted for Master Programmes. State 
of Play at your HEI.

Students should accumulate 180 credit from 1-st till 3-rd year not including 15,9 credit which are from optional courses, 
modules, participation in science-research programs, participation at science events, publications in Bulgarian and foreign 
magazines.

From 4-th till 6-th course (clinic) students should accumulate 150,2 credit, not including 5,2 credit from: optional cours-
es, modules, participation in science-research programs, participation at science events, publications in Bulgarian and for-
eign magazines.

Subjects: Medicine, Dental Medicine and Pharmacy are Master’s degree only.
Students in medicine should accumulate credit as follows: during the education – 330,2 credit – 310,3 from obligatory 

disciplines and 19,9 from optional disciplines. Pre-graduation probation disciplines and state exam session – 88,4 credit
Regarding the education-plan for the specialty “Medical Rehabilitator and Ergotherapist” for Master’s degree after gain-

ing Bachelor’s with 240 credit needed the students are expected to accumulate as follows:
60 credit from education, 22 of them – obligatory disciplines; 15 credit from optional disciplines and 23 credit from 

pre-graduation probationand preparation and defense of Master’s degree thesis.

2) The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) – 1 credit is equal to 20 hours.

3) The European Diploma Supplement is issued by the faculties upon a student’s request.
The service is free of charge.

4) Recognition of mobility study periods. Internal Procedure for recognition published on the website
http://mu-sofia.bg/system/files/File/obuchenie

5) Joint Degrees – None

6) International openness – number of 42 Erasmus Agreements, 10 Framework Agreements; medicine, dental medi-
cine and pharmacy - Study Programs taught in Foreign Language.

7) Mobility – number of 32, 26 student and 4, 11 staff mobility for 2010 and 2012.

8) Social Dimensions
There are internal scholarships per semester defined by a Letter of Council of Ministers 20/2000. 

Bologna Process at 

Medical University - Sofia

Higher Education 
Institution:
Medical University - Sofia

Institutional 
Bologna Expert: 
Tanya Todorova

Contacts:
Тel.: +359 2 915 21 65
e-mail: ttodorova@mu-sofia.bg

44 45



Болонският процес 

в Академия на МВР

Висше училище:
Академия на МВР

Институционален 
Болонски експерт:
д-р Красимира Василева

Контакти:
Tел.: 02 982 93 38
Моб.: 0889 82 30 24
e-mail: krasimiravas@gmail.com

1) Тристепенна образователна система
Бакалавърски програми: Два основни модела характеризират цялостната структура Бакалавър-Магистър:
- моделът, който включва 180+120 ЕСТК кредити (3+2 академични години) доминира в ЕС.
- моделът, който включва 240+120 ЕСТК кредити (4+2 академични години).
Как е във вашето ВУ, в т.ч. професионален бакалавър, ако имате?

В Академия на МВР има Бакалавър-Магистър програми, които включват
240 + 60 ЕСТК кредити за 4+1,5 академични години.
Няма професионален Бакалавър от 180 ЕСТК кредити.

Магистърски програми: Моделът, който включва 120 ЕСТК кредити (2 академични години) е общоприет в ЕС. Как 
е във вашето ВУ?

В Академия на МВР има Магистърска програма, която включва 60 ЕСТК кредити за 1,5 академични години, по 
която може да се продължи след придобит Бакалавър с 240 ЕСТК кредити.

2) Европейска система за трансфер и натрупване на кредити (ЕСТК) – 1 кредит е равен на 25 - 30 часа, в т.ч. 
15 в клас и 10-15 самоподготовка.

3) Европейско дипломно приложение – издава се автоматично и безплатно, на езика на преподаване и/
или английски език – линк към интернет страницата.

ЕДП се издава безплатно на английски език след заявяване на такава необходимост от страна на завършили и 
автоматично, и безплатно на английски език на Еразъм студентите на АМВР.

http://www.academy.mvr.bg/NR/rdonlyres/E3A5A5D1-E3B7-40C8-8C8E-B9143FADAAB4/0/PYDAMVR.pdf

4) Признаване на периоди на обучение в чужбина. Вътрешни правила и процедури, публикувани на ин-
тернет страницата.

АМВР има процедура по признаване на периоди на обучение в чужбина в друг аналогичен университет по Ера-
зъм мобилност http://www.academy.mvr.bg/International_activity/Erazum/default.htm

5) Съвместни образователни степени – Няма

6) Интернационализация: 3 Еразъм споразумения; 5 Рамкови споразумения; Няма Учебни програми, пре-
подавани на чужд език за сега, но от следващата академична година Академията подготвя магистърска програма 
на английски език за гранични полицаи.

7) Мобилност -  14 студентска и 8 преподавателска Еразъм мобилност за 2012/2013 г.

8) Социални измерения - Академия на МВР провежда политика на пълна прозрачност и достъпност на учебния 
процес, който предлага. Информация за учебните програми, планове и дисциплини по специалности е качена на 
страницата на академията http://www.academy.mvr.bg

Въз основа на приет Правилник за устройство и дейност на АМВР, тя предоставя месечна вътрешна издръжка /
стипендия/ на всеки студент, чийто размер е в зависимост от постигнатите резултати от обучението, предоставя об-
щежитие до края на следването, зали за културна и спортна дейност; форми на неформално образование.

1) Three Degree Cycle
Bachelor programmes: Two main models to characterise the overall Bachelor-Master structure. The 180+120 credit (3+2 

academic years) model which dominates in the EU and the 240+120 credit (4+2 academic years) model. State of Play at your 
HEI, including short cycle if any.

At the Academy of the MoI has Bachelor-Master programs, which include 240+60 ECTS credits for 4+1.5 academic years.
There is not professional Bachelor of 180 ECTS credits.

Master Programmes: The 120 ECTS credit (2 academic years) model commonly adopted for Master Programmes. State 
of Play at your HEI.

At the Academy of the MoI has a Master’s program, which includes 60 ECTS credits for 1.5 academic years, which can be 
continued after acquiring Bachelor of 240 ECTS credits.

2) The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) – 1 credit is equal to 25 - 30 hours, divided in 
10 class and 10-15 self-study.

3) The Bologna Diploma Supplement – issued automatically and free of charge, in the language of instruction 
and/or English.

EDS is issued free of charge in English after filing such need by the graduates and automatically and free of charge in 
English for Erasmus students of AMoI.

http://www.academy.mvr.bg/NR/rdonlyres/E3A5A5D1-E3B7-40C8-8C8E-B9143FADAAB4/0/PYDAMVR.pdf

4) Recognition of mobility study periods. Internal Procedure for recognition published on the website – link to 
the webpage.

A MoI has a procedure for recognition of periods of study abroad in other similar university under the Erasmus mobility
http://www.academy.mvr.bg/International_activity/Erazum/default.htm

5) Joint Degrees – NO

6) International openness: 3 Erasmus Agreements; 5 Framework Agreements; No Study Programs taught in Foreign 
Language, but from the next academic year Academy prepares Master program in English for border police officers.

7) Mobility: number of 14 students and 8 staff mobility for 2012/2013.

8) Social Dimensions - Academy of the MoI is pursuing a policy of full transparency and accessibility of learning that 
offers. Information about educational programs, plans and disciplines has been uploaded on the website of the Academy - 
http://www.academy.mvr.bg

Based on the adopted Rules of Organization and Operation, the Academy of MoI provides: monthly internal student’ 
support /scholarship/, which size is dependent on the results of their training provides; dormitory until the end of study; 
facilities for cultural and sports activities; forms of nonformal education.

Bologna Process at 

Academy of Ministry of Interior

Higher Education 
Institution:
Academy of Ministry of Interior

Institutional 
Bologna Expert:
Krasimira Vasileva, PhD

Contacts:
Tel.: +359 2 982 93 38
Mob.: +359 889 82 30 24
e-mail: krasimiravas@gmail.com
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Болонският процес в 

Нов български университет 

Висше училище:
Нов български университет

Институционален 
Болонски експерт:
д-р Елена Благоева

Контакти:
e-mail: ehazarbasanova@nbu.bg

1) Тристепенна образователна система

Бакалавърски програми: В НБУ моделът, който характеризира основната част от структурата на Бакалавър-Магис-
тър включва 240+105 ЕСТК кредити (4+1.5 академични години) като за успешно защитена бакалавърска теза се дават 
10 кредита извън семестриалните, а за магистър – съответно 15 ЕСТК.

Магистърски програми: Моделът в НБУ включва 105 ЕСТК кредити (1.5 академични години).

2) Европейска система за трансфер и натрупване на кредити (ЕСТК) – 1 кредит е равен на 10 часа, без значе-
ние дали са в клас, извънаудиторни или самоподготовка.

3) Европейско Дипломно приложение – се издава се безплатно при поискване от студентите, на езика на пре-
подаване и/или английски.

4) Признаване на периоди на обучение в чужбина. 
В НБУ съществува традиция в мобилността най-вече на студенти, но също така и на преподаватели, макар в 

по-малка степен. Съществуват стриктни вътрешни правила и процедури за участие в мобилности, публикувани на 
интернет страницата на университета – http://www.nbu.bg/index.php?l=157

5) Съвместни образователни степени – 1 Магистърска и 1 Докторска

6) Интернационализация – 196 броя Еразъм споразумения, 73 Рамкови споразумения, 10 магистърски и 5 бака-
лавърски учебни програми, преподавани на чужд език.

7) Мобилност – за периода 2010-2012 г. – 151 изходящи Еразъм студенти и 47 входящи Еразъм студенти, или 
общо 198 Еразъм студенти. За периода 2010-2012 г. – 61 преподавателски и административни изходящи Еразъм мо-
билности и 42 входящи преподавателски и административни мобилности, или общо 103.

8) Социални измерения
Кандидатстването за Еразъм обмен е напълно достъпно и прозрачно. За студенти, преподаватели и администра-

ция има изискване за добро владеене на чужд език, а за студенти – и изискване за добър успех. Всеки участник в 
мобилност получава Еразъм стипендия.

1) Three Degree Cycle

Bachelor programmes: Two main models to characterise the overall Bachelor-Master structure. The 180+120 credit (3+2 
academic years) model which dominates in the EU and the 240+120 credit (4+2 academic years) model. State of Play at your 
HEI, including short cycle if any.

Master Programmes: The 120 ECTS credit (2 academic years) model commonly adopted for Master Programmes. State 
of Play at your HEI.

2) The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)
1 credit is equal to 10 hours, either in class or as a self-study.

3) The Bologna Diploma Supplement
issued by students and free of charge, in the language of instruction and/or English.

4) Recognition of mobility study periods. There is a tradition at NBU in mobility first of all for students, as well as for 
teachers though less often. Also at NBU there are strict Internal Procedure for recognition published on the website:

http://www.nbu.bg/index.php?l=157

5) Joint Degrees – 1 Master and 1 Doctoral

6) International openness – number of 196 Erasmus Agreements, 73 Framework Agreements, 10 Master Study Pro-
grams and 5 Bachelor Study Programs taught in Foreign Language.

7) Mobility – 151 outgoing Erasmus students and 47 incoming Erasmus students, or total 198 Erasmus students be-
tween 2010 and 2012. Staff mobility – 61 outgoing and 42 incoming, or total 103 stuff mobility for the same period - 2010 
and 2012.

8) Social Dimensions
Competing for Erasmus mobility is opened and fully transparent. There is a recommendation for good knowledge of 

foreign language, and for students – additionally requirements for good study results. Each mobility participant is supported 
by Erasmus grant.

Bologna Process at 

New Bulgarian University

Higher Education 
Institution:
New Bulgarian 
University

Institutional 
Bologna Expert:
Elena Blagoeva, PhD

Contacts:
e-mail: ehazarbasanova@nbu.bg
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Болонският процес в Национална 

спортна академия „Васил Левски”, 

София

Висше училище:
Национална 
спортна академия 
„Васил Левски” 
София

Институционален 
Болонски експерт:
Ирина Радевска

Контакти:
Моб.: + 359 888 79 31 97 
e-mail: irina.radevska@yahoo.com

1) Тристепенна образователна система
Бакалавърски програми: Два основни модела характеризират цялостната структура 
Бакалавър-Магистър. Моделът, който включва 180+120 ЕСТК кредити (3+2 академични години) доминира в ЕС и 

моделът, който включва 240+120 ЕСТК кредити (4+2 академични години). Как е във вашето ВУ, в т.ч. професионален 
бакалавър, ако имате? 

Национална спортна академия (НСА) предлага образователни програми на степен Бакалавър в съответствие с 
модела 240 ЕСТК. НСА няма обучение на степен професионален бакалавър.

Магистърски програми: Моделът на магистърските програми в НСА е 90 кредита

2) Европейска система за трансфер и натрупване на кредити (ЕСТК) – 1 кредит е равен на 30 часа, в т.ч.15 в 
клас и 15 самоподготовка.

Този модел е отразен при съставянето на учебните програми за всяка учебна дисциплина в програмите на НСА.

3) Европейско Дипломно приложение – издава се автоматично и безплатно, на езика на преподаване и/или 
английски език – линк към интернет страницата http://www.nsa.bg/bg/page,133

4) Признаване на периоди на обучение в чужбина. Вътрешни правила и процедури, публикувани на ин-
тернет страницата – посочете линк.

Правилник за признаване на висше образование, получено в чужбина (НСА) http://www.nsa.bg/bg/page,133

5) Съвместни образователни степени – брой съвместни учебни програмиn ( …Бакалавърски, …Магистърски 
и … Докторски) НСА не предлага съвместни образователни програми

6) Интернационализация – брой на (52) Еразъм споразумения, (39) Рамкови споразумения, (4) Учебни програ-
ми, преподавани на чужд език.

7) Мобилност– брой студенти 22 входящи и 17 изходящи (2010 г.) 25 входящи и 16 изходящи (2012 г.) и брой 
преподаватели 6 входящи и 2 изходящи (2010 г.) и 8 входящи и 2 изходящи (2012 г.).

8) Социални измерения.
НСА не предвижда никакви ограничения пред достъпа на студенти до образователни програми, които да са 

допълнителни спрямо изискванията за прием, заложени в ЗВО. За чуждестранните студенти академията организира 
курсове по български език. Академията отпуска стипендии на студенти за постигнат висок успех, както и за високи 
спортни постижения. Еднократни стипендии се отпускат на студенти, които имат нужда от извънредна и мотивирана 
подкрепа за продължаване на обучението си. Всяка година по решение на ректорския съвет се отпускат безплатни 
места за подготовка на студенти за кандидатстудентски курсове, предназначени за ученици, завършили средно обра-
зование в училища за деца и ученици, лишени от родителски грижи. С решение на ректорския съвет се освобождават 
от всякакви такси и плащания кандидати за обучение на степен „Доктор“, които са в тежко социално положение и са 
показали качества за изследователска работа в областта на спорта.

1) Three Degree Cycle
Bachelor programmes: Two main models to characterise the overall Bachelor-Master structure. The 180+120 credit (3+2 

academic years) model which dominates in the EU and the 240+120 credit (4+2 academic years) model. State of Play at your 
HEI, including short cycle if any.

National Sports Academy (NSA) offers educational programs at the Bachelor level in compliance with the model 240 
ECTS. NSA does not offer programs at the PB level.

Master Programmes: The 120 ECTS credit (2 academic years) model commonly adopted for Master Programmes. State 
of Play at your HEI.

The model of Master training programs in the NSA is structures on 90 ECTS. There exist Master programs with the load-
ing of 120 ECTS. Also there are few programs with 60 ECTS (1 academic year).

2) The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) – 1 credit is equal to 30 hours, divided in 15 class 
and 15 self-study.

This model is set in each study program and modul at the three educational and qualification degrees.

3) The Bologna Diploma Supplement – issued automatically and free of charge, in the language of instruction and/or 
English - link to the webpage http://www.nsa.bg/bg/page,133

4) Recognition of mobility study periods. Internal Procedure for recognition published on the website – link to 
the webpage. 

http://www.nsa.bg/bg/page,133
Rules for recognition of higher education obtained abroad (NSA)

5) Joint Degrees – Not regular joint degrees

6) International openness – number of 52 Erasmus Agreements, 39 Framework Agreements, 4.Study Programs taught 
in Foreign Language.

7) Mobility – number of 22 inc /17outg (2010) and 25 inc/16 outg (2012) students and 6 inc/2 outg (2010) 8 inc/2 outg 
(2012) staff mobility for 2010 and 2012.

8) Social Dimensions - NSA does not provide for any restrictions concerning the access of EU citizens to higher educa-
tion programs except the main requirements provided by the Law of higher education. For foreign students the Academy 
organizes regular Bulgarian language courses. The National Sports Academy provides stipends for students which have 
achieved excellent results in studies and in sport performance. Extra financial aid is granted to students which are socially in 
need. Every year on the basis of Rectors’ council decision free places in preparatory courses are provided for school leavers 
from socially disadvantaged groups (orphans or minority groups). Every year by Rectors’s council decision doctoral students 
from disadvantaged groups are exempted from fees in order to realize their Doctoral program studies. The exemption is on 
the basis of proved abilities for research in the field of sports sciences.

Bologna Process at National 

Sports Academy „Vassil Levski”, 

Sofia

Higher Education 
Institution:
National Sports 
Academy „Vassil Levski”

Institutional 
Bologna Expert:
Irina Radevska

Contacts:
Моb.: + 359 888 79 31 97
e-mail: Irina.radevska@yahoo.com
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Болонският процес в Национална 

художествена академия

Висше училище:
Национална художествена 
академия

Институционален 
Болонски експерт:

Контакти:
Проф. Митко Динев,
Институционален 
координатор Еразъм
Тел.: + 359 2 987 33 28
e-mail: art_academy@nha.bg

1) Тристепенна образователна система
Бакалавърски програми: Два основни модела характеризират цялостната структура
Бакалавър-Магистър. Моделът, който включва 180+120 ЕСТК кредити (3+2 академични години) доминира в ЕС и 

моделът, който включва 240+120 ЕСТК кредити (4+2 академични години). Как е във вашето ВУ, в т.ч. професионален 
бакалавър, ако имате? 

Бакалавър – 240 ЕСТК кредити – 4 академични години
Професионален бакалавър - няма
Магистърски програми: Моделът, който включва 120 ЕСТК кредити (2 академични години) е общоприет в ЕС. Как 

е във вашето ВУ?
Магистър – 60 ЕСТК кредити – 1 академична година
Магистър – 90 ЕСТК кредити – 1 академична година и 6 месеца
Магистър – 120 ЕСТК кредити – 2 академични години
Магистър – 300 ЕСТК кредити – 5 академични години след средно образование

2) Европейска система за трансфер и натрупване на кредити (ЕСТК) – 1 кредит е равен на 15 часа.

3) Европейско Дипломно приложение – издава се автоматично и безплатно, на езика на преподаване и/или 
английски език – www.nha.bg

4) Признаване на периоди на обучение в чужбина. Вътрешни правила и процедури, публикувани на ин-
тернет страницата – www.nha.bg

5) Съвместни образователни степени – няма

6) Интернационализация – брой на 43 Еразъм споразумения, 25 Рамкови споразумения, 0 Учебни програми, 
преподавани на чужд език.

7) Мобилност
брой студенти – 55 и брой преподаватели - 6 за 2010-2011 г. и
брой студенти – 57 и брой преподаватели – 5 за 2011- 2012 г.

8) Социални измерения
НХА разполага с ограничен бюджет, който не позволява финансиране на допълнителна помощ за участниците в 

програмата на институционално ниво.
Осъществявали сме мобилност на студенти с частични слухови/говорни увреждания като сме уважили желание-

то им техните увреждания да не бъдат оповестявани.
До този момент преподаватели с увреждания и в неравностойно социално положение не са проявявали интерес 

за участие в секторна програма “ЕРАЗЪМ”.
Академията разполага с приспособления за хора с увреждания, които ще бъдат подобрявани с времето.
Политиката на НХА е в съответствие с критериите на националната и европейска политика и се опира в своята 

цялостна дейност на принципа: “равни възможности за всички”.

1) Three Degree Cycle 
Bachelor programmes: Two main models to characterise the overall Bachelor-Master structure. The 180+120 credit (3+2 

academic years) model which dominates in the EU and the 240+120 credit (4+2 academic years) model. State of Play at your 
HEI, including short cycle if any. 

Our Bachelor’s Degree requires 240 ECTS credits and the duration of the BA courses is 4 academic years.
We do not have Professional Bachelors’ degrees as such.

Master Programmes: The 120 ECTS credit (2 academic years) model commonly adopted for Master Programmes. State 
of Play at your HEI.

Master Programme with 60 ECTS credits and duration 1 academic year.
Master Programme with 90 ECTS credits and duration one academic year plus 6 months.
Master Programme with 120 ECTS credits and duration two academic years.
Master Programme including BA degree with 300 ECTS credits and duration 5 academic years (4 + 1 academic years, 

240 + 60 ECTS credits).

2) The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) – 1 credit is equal to 15 hours.

3) The Bologna Diploma Supplement issued automatically and free of charge, in the language of instruction 
and/or English – www.nha.bg.

4) Recognition of mobility study periods. Internal Procedure for recognition published on the website – www.
nha.bg.

5) Joint Degrees – None

6) International openness – 43 Erasmus Agreements, 25 Framework Agreements, 0 Study Programs taught in Foreign 
Language.

7) Mobility 
Academic year 2010/2011 - SM 55 and TM 6
Academic year 2011/2012 – SM 57 and TM 5

8) Social Dimensions 
National Academy of Art Sofia has a limited budget which does not allow additional financial assistance on institutional 

level to the participants in Erasmus. 

We have provided mobility to students with disabilities by respecting their wish for privacy in terms of their disability. 
So far we have not had a request by a teacher with disability or in a disadvantaged social position to take part in the program.

In general, the Academy has some facilities for disabled people which we hope to improve and expand.
The policies of National Academy of Art are harmonized with the national and European criteria and incorporate in all 

its aspects the principle of equal opportunities.

Bologna Process at National 

Art Academy

Higher Education 
Institution:
National Art Academy

Institutional 
Bologna Expert:

Contacts:
Tel.: + 359 2 987 33 28
e-mail: art_academy@nha.bg
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Болонският процес в 

Минно-геоложки университет 

„Св. Ив. Рилски”, София

Висше училище:
Минно-геоложки 
университет
„Св. Ив. Рилски”, София

Институционален
Болонски експерт:
Доц. д-р Вяра Георгиева
Пожидаева

Контакти:
Тел.: +359 2 806 02 90
Моб.: +359 885 155 336
e-mail: vpojidaeva@abv.bg

1) Тристепенна образователна система

Бакалавърски програми - 240 ЕСТК кредити (4 академични години) и
Магистърски програми – 120 ЕСТК кредити (1,5 – 2 академични години)
 
2) Европейска система за трансфер и натрупване на кредити (ЕСТК) – 1 кредит е равен на 25-30 часа, в т.ч. 

12-15 в клас и 13-15 самоподготовка.

3) Европейско Дипломно приложение – издава се автоматично и безплатно, на езика на преподаване и/или 
английски език

http://mgu.bg/docs/EUROPASS%20DIPLOMA%20SUPPLEMENT.doc

4) Признаване на периоди на обучение в чужбина. Вътрешни правила и процедури, публикувани на интер-
нет страницата: http://mgu.bg/docs/Pravila%20za%20priznavane%20na%20VO.doc 

5) Съвместни образователни степени – няма 

6) Интернационализация: 10 Еразъм споразумения, 14 Рамкови споразумения
Брой учебни програми, преподавани на чужд език ~ 18

7) Мобилност : 2010/2011 г. - 3 студенти/ 2 преподаватели; 2011/2012 г. - 2 студенти/ 2 преподаватели

8) Социални измерения 
Достъп до образование в МГУ имат всички кандидати, които отговарят на изискванията, поставени от Закона за 

висшето образование на Р. България.
Студенти, които през време на следването си са изгубили родители - преподаватели или служители, на основен 

трудов договор с МГУ.
Областно ръководство на Камарата на инженерите от инвестиционното проектиране, София-град отпуска всяка 

година една стипендия за отличен успех и проявена активност в областта на прлоектирането по всички специалности 
в МГУ „Св. Иван Рилски“ в размер на 120 лв.

Всяка година в чест на професионалния празник “Ден на миньора”, Българската Минно-геоложка камара награж-
дава студенти с отличен успех.

Всяка година “Челопеч-Майнинг” ЕАД обявява места за стипендиантски летни стажове по различни позиции.
Ежегодно предприятията от бранша предлагат на студентите летни стажантски програми от които по-значими за 

бъдещата професионална реализация на студентите са:
Стажантската програма на “Асарел-Медет” АД
Стажантска програма на Геотехмин ООД
Стажантската програма на Овергаз Инк
Стажантската програма на “Мини Марица-изток” ЕАД
Стажантска програма на Геотрейдинг АД и др.

1) Three Degree Cycle

Training at the University of Mining and Geology follows a scheme including:
Bachelor program - 240 ЕСТS (4 academic years) and
Masters Programs – 120 ЕСТS (1,5 – 2 academic years)

2) The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) – 1 credit is equal to 25-30 hours, divided in 12-15 
class and 13-15 self-study.

3) The Bologna Diploma Supplement – issued automatically and free of charge, in the language of instruction 
and/or English 

http://mgu.bg/docs/EUROPASS%20DIPLOMA%20SUPPLEMENT.doc

4) Recognition of mobility study periods. Internal Procedure for recognition published on the website:
http://mgu.bg/docs/Pravila%20za%20priznavane%20na%20VO.doc

5) Joint Degrees – None

6) International openness – number of 10 Erasmus Agreements, 14 Framework Agreements, 18 Study Programs 
taught in Foreign Language. 

7) Mobility – number of 3 students and 2 staff for 2010; 2 students and 2 staff for 2012

8) Social Dimensions 

All the applicants, who comply with the requirements in the Higher Education Law of the Republic of Bulgaria, have 
access to the education at the University of Mining and Geology. 

students, who during the course of study have lost parents – lecturers or other staff at the University of Mining and 
Geology.

The Regional Management of the Chamber of Engineers in the Investment Design of Sofia – city awards each year 
one scholarship for excellent score and activities in the field of design in all the specialties of the University of Mining and 
Geology “St. Ivan Rilski” of 120 leva.

Each year “Chelopech Mining” JSCo awards summer apprenticeship for different positions.
Each year the companies in the sector propose summer apprenticeships. Those of major importance for future profes-

sional development are the following:
Apprenticeship program of “Assarel-Medet” JSCo;
Apprenticeship program of Geotechmin Ltd.
Apprenticeship program of Overgas Inc.
Apprenticeship program of “Maritsa East” Mines JSCo
Apprenticeship program of Geotrading JSCo etc. 

Bologna Process at University

of Mining and Geology

„St. Ivan Rilski”, Sofia

Higher Education
Institution:
University of Mining
and Geology „St. Ivan Rilski”,
Sofia

Institutional 
Bologna Expert:
Assoc Prof. PhD Vyara  
Georgieva Pozhidaeva

Contacts:
Tel.: +359 2 806 02 90
Mob.: +359 885 155 336
e-mail: vpojidaeva@abv.bg
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Болонският процес във

Висше училище по застраховане

и финанси (ВУЗФ)

Висше училище:
Висше училище по
застраховане и финанси

Институционален
Болонски експерт:
Петя Андреева,
директор на Център
за кариерно развитие

Контакти:
Tел.: + 359 2 401 58 07
e-mail: pivanova@vuzf.bg

1) Информация за присъждането на образователни кредити във ВУЗФ

Във ВУЗФ се присъждат кредити на студентите, които се обучават в бакалавърска и магистърска степен в отдел-
ните специалности, в редовна, задочна и дистанционна форма. Кредити се присъждат кредити и на лица, обучаващи 
се в Центъра за професионално и продължаващо обучение като се спазват изискванията в институционалните пра-
вила на университета.

Бакалавърски програми:

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.

Магистърски програми:

Броят на необходимите кредити за придобиване на висше образование на образователно-квалификацион-
ната степен „магистър“ се определя с наредбата за приемане и обучение на студенти в тази степен, приета от 
Академичния съвет. 

2) Европейска система за трансфер и натрупване на кредити (ЕСТК) – 1 кредит е равен на 25 часа. По из-
ключение се допуска присъждане на един кредит и за повече академични часове, без да се превишават максимално 
допустимите часове за един кредит (30 академични часа).

3) Европейско Дипломно приложение – издава се автоматично и безплатно, на езика на преподаване и/или 
английски език http://vuzf.bg/?Template=VUZFAboutVUZFThreeDiploms

4) Признаване на периоди на обучение в чужбина. Вътрешни правила и процедури, публикувани на ин-
тернет страницата – посочете линк.

Процедурата по признаването на периодите на обучение в чужбина е регламентирана в Правилата за трансфер 
и натрупване на кредити, които са публикувани в сайта на университета.

http://vuzf.bg/?Template=VUZFAboutVUZFDocumentView&RecordID=2

5) Съвместни образователни степени – 3 бакалавърски и 11 магистърски

6) Интернационализация – 20 Еразъм споразумения, 14 Рамкови споразумения, 7 програми, преподавани на 
чужд език

7) Социални измерения.
Във ВУЗФ предлагаме стипендии за обучение във всяка от бакалавърските и магистърските ни програми. Инфор-

мацията е налична в интернет страницата на университета: www.vuzf.bg

The main strategic objective of VUZF is to achieve a proven elite training of students and to implement as much as 
possible the latest global developments in science and practice. Improvement of teaching at VUZF is achieved by applying 
modern methods borrowed from the best practices of top universities in the country and abroad, through well-organized 
cycle of continuous learning, transfer of credits and stimulating academic mobility, use of all opportunities to expand coop-
eration with other universities, gradually imposing an active and fruitful presence in European education.

1) Three Degree Cycle
Bachelor programmes: Two main models to characterise the overall Bachelor-Master structure. The 180+120 credit 

(3+2 academic years) model which dominates in the EU and the 240+120 credit (4+2 academic years) model. State of Play 
at your HEI, including short cycle if any.

Master Programmes: The 120 ECTS credit (2 academic years) model commonly adopted for Master Programmes. State of 
Play at your HEI http://www.vuzf.bg/?Template=VUZFProgramErasum&LanguageID=2

2) The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) – 1 credit is equal to … hours, divided in …
class and … self-study.

Every curriculum in VUZF ensures acquiring 60 credits in an academic year and 30 in a semester. 25 academic hours 
(classes and extracurricular engagement) brings one credit. As an exception, 30 academic hours are the maximum admissi-
ble limit for one credit. 

3) The Bologna Diploma Supplement – issued automatically and free of charge, in the language of instruction 
and/or English - link to the webpage.

All graduated students in VUZF receive free of charge Diploma Supplement in english.

4) Recognition of mobility study periods. Internal Procedure for recognition published on the website – link to 
the webpage.

VUZF has an internal regulation for accumulation and credit transfer which is based upon the National Credit System 
compared to the ECTS. Accumulation of credits can be done by credit transfer from other higher schools and universities 
abroad. The mutual credit recognition is based on bilateral contracts and agreements. VUZF its self can recognize credits 
from other universities and even from other educational programmes. Credits are recognized by an International academic 
comission which follows the ECTS regulation. Credits are recognized when conferred by higher school from member states 
of the EU where the ECTS is applied, or by a higher school with signed international contract with VUZF; when the horrarium 
and the subject content of the study programme covers 80 percent or more of the study content in VUZF; when the evalua-
tion grade 3 or higher according the six point grading system or B,E by other grading system.

http://www.vuzf.bg/?Template=VUZFProgramErasum&LanguageID=2

5) Joint Degrees – 3 Bachelor, 11 Master

6) International openness – 20 Erasmus Agreements, 14 Framework Agreements, 7 Study Programs taught in 
Foreign Language.

7) Social Dimensions - VUZF awards scholarships for training in each of our bachelor and master programs. Informa-
tion is available on the website of the university: www.vuzf.bg

Bologna Process at 

Higer school of insurance 

and finance

Higher Education
Institution:
Higer school of insurance and 
finance

Institutional
Bologna Expert:
Petya Andreeva

Contacts:
Tel.: + 359 2 401 58 07
e-mail: pivanova@vuzf.bg
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Болонският процес във  

Висше транспортно училище

„Тодор Каблешков”

Висше училище:
Висше транспортно училище 
„Тодор Каблешков” 

Институционален 
Болонски експерт:
доц. д-р Мария Христова

Контакти:
Тел.: +359 2 970 94 76
e-mail: maryiahbg@yahoo.com

1) Тристепенна образователна система: 

Моделът, който характеризира цялостната структура Бакалавър-Магистър във ВТУ „Тодор Каблешков” е 240+90 
ЕСТК кредити (4+1,5 академични години).

Основният модел за магистърски програми във ВТУ „Тодор Каблешков” включва 90 ЕСТК кредити (1,5 академични 
години).

Магистърските програми след завършена ОКС „Професионален бакалавър” са с продължителност 2,5 академич-
ни години и включват 150 ЕСТК кредити.

2) Европейска система за трансфер и натрупване на кредити (ЕСТК) – 1 кредит е равен на 25-30 часа, в т.ч. 10-
15 в клас и 15-20 самоподготовка, в зависимост от спецификата на дисциплината, формата на обучение и др.

3) Европейско Дипломно приложение – издава се безплатно, на английски език. Образец може да се намери 
на интернет страницата: http://www.vtu.bg/en/index.php?menu=credits.

4) Признаването на периоди на обучение в чужбина се извършва от факултетните комисии за прилагане на 
системата за натрупване и трансфер на образователни кредити. Вътрешните правила и процедури, са публикувани на 
интернет страницата: http://www.vtu.bg/bg/erasmus/documents/Pravila_erasmus2011.pdf.

5) Съвместни образователни степени: Към настоящия момент във ВТУ „Тодор Каблешков” няма обучение по 
съвместни програми. В ход е проект, финансиран по програма Еразъм, за разработване на магистърска програма 
„Товарни превози и логистика”, съвместно с университета в Нюкасъл (Великобритания), Инголщадт (Германия) и „Ла 
Сапиенца” в Рим (Италия). Предвижда се от учебната 2014/2015 година тази програма да стане действаща, като обуче-
нието се провежда във ВТУ „Тодор Каблешков” и Университета в Нюкасъл.

6) Интернационализация: ВТУ „Тодор Каблешков” има подписани Еразъм споразумения с 42 институции-парт-
ньори и 14 Рамкови споразумения с други университети.

7) Мобилност: През 2010-2011 г. са реализирани 14 изходящи студентски Еразъм мобилности и 10 през 2011-
2012 г. Осъществените Еразъм мобилности на преподаватели от ВТУ „Тодор Каблешков” са 29 през 2010-2011 г. и 30 
през 2011-2012 г. През 2010-2011 г. и 2011-2012 г. бяха реализирани 4 преподавателски мобилности към страните от 
Европейското икономическо пространство Норвегия и Исландия.

8) Социалните измерения на обучението във ВТУ „Тодор Каблешков” се изразяват в приема на студенти с трай-
ни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди и диспансеризирани, като послед-
ните имат право на облекчения при обучението. Със специален статут и облекчения са също студентките-майки.

ВТУ „Тодор Каблешков” предоставя стипендии за успех и социални стипендии и помощи, а също стипендии и 
специални стипендии по проект, съфинансиран от ЕСФ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

1) Three degree cycle:

The model characterizing the overall Bachelor-Master structure at the Todor Kableshkov University of Transport is 
240+90 ECTS credits (4+1.5 academic years).

The basic model of Master programms at the Todor Kableshkov University of Transport includes 90 ECTS credits (1.5 
academic years).

The Master programmes after obtaining the educational and qualification degree of Professional Bachelor have dura-
tion of 2.5 academic years and include 150 ECTS credits.

2) The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) – 1 credit is equal to 25-30 hours, divided in 10-15 
class and 15-20 self-study according to the course specificity, the type of study, etc.

3) European Diploma Supplement is issued free of charge, in English. The sample can be found on the website: 
http://www.vtu.bg/en/index.php?menu=credits.

4) The recognition of mobility study periods is performed by the faculty ECTS commissions. 
The internal regulations and procedures for recognition are published on the website: 
http://www.vtu.bg/bg/erasmus/documents/Pravila_erasmus2011.pdf.

5) Joint Degrees: At present the Todor Kableshkov University of Transport does not offer joint degrees but it is involved 
in the LLP/Erasmus Curriculum Development project RiFLE coordinated by the University of Newcastle (UK) and in part-
nership of the University of Roma “La Sapienza” (Italy) and the University of Applied Sciences in Ingolstadt (Germany). The 
project aim is to develop an MSc peogramme in Rail Freight and Logistics, which the University of Newcastle and the Todor 
Kableshkov University of Transport are planning to start as a joint degree beginning from the academic 2014/2015.

6) Internationalisation: The Todor Kableshkov University of Transport has signed 42 Erasmus Agreements and 14 
Framework Agreements with universities in Europe and other continents.

7) Mobility: The number of outgoing Erasmus students was 14 in 2010-2011 and 10 in 2011-2012. The number of 
teachers who implemented Erasmus mobility was 29 in 2010-2011 and 30 in 2011-2012. During these two academic years 
3 teachers and 1 representative of the non-teaching staff implemented mobility in EEA countries (Norway and Iceland).

8) The social dimensions of the study at the Todor Kableshkov University of Transport include enrolment of students 
with disabilities 70 and over 70 per cent, military disabled and dispensary who are entitled to relief in learning. Special status 
and benefits are given also to mother students.

The „Todor Kableshkov” University of Transport provides merit-based scholarships, social scholarships and grants as well 
as scholarships and special grants within a project funded by the ESF under the Operational Programme “Human Resources 
Development” (2007 – 2013). 

Bologna Process at

„Todor Kableshkov” University of 

Transport (VTU)

Higher Education
Institution:
Todor Kableshkov University
of Transport (VTU)

Institutional
Bologna Expert:
Assoc. Prof. Mariya Hristova, PhD

Contacts:
Tel.: +359 2 970 94  76
e-mail: maryiahbg@yahoo.com
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Болонският процес в  

Технически университет - София

Висше училище:
Технически университет 
София

Институционален 
Болонски експерт:
Проф. д-р Снежана Йорданова
e-mail: sty@tu-sofia.bg

Контакти:
Технически университет - София
бул. „Св. Kлимент Oхридски” No 8
София 1000
Tел.: + 359 2 965 21 11
Факс: + 359 2 868 32 15
www.tu-sofia.bg

1) Тристепенна образователна система

Бакалавърски програми: Два основни модела характеризират цялостната структура
Бакалавър-Магистър. Моделът, който включва 180+120 ЕСТК кредити (3+2 академични години) доминира в ЕС и 

моделът, който включва 240+120 ЕСТК кредити (4+2 академични години). Как е във вашето ВУ, в т.ч. професионален 
бакалавър, ако имате? - 240+75 (4+1.5 академични години)

Магистърски програми: - 75 ЕСТК кредити (1.5 академични години)

2) Европейска система за трансфер и натрупване на кредити (ЕСТК) – 1 кредит е равен на 25 часа, в т.ч. не 
повече от 50% в клас и над 50 % самоподготовка

3) Европейско Дипломно приложение
Безплатно при поискване на английски език http://tu-sofia.bg/eng_new/index.html и http://tu-sofia.bg/index.html

4) Признаване на периоди на обучение в чужбина. Вътрешни правила и процедури, публикувани на ин-
тернет страницата – посочете линк.

tu-sofia.bg/norm-dok/pr-priznavane-chujbina.pdf - ПРАВИЛНИК за условията и реда за признаване на степен на 
висше образование и на периоди на обучение, получени в чуждестранни висши училища

http://tu-sofia.bg/index.html - папка ЕСНТК на български език и
http://tu-sofia.bg/eng_new/index.html на английски език - ECTS

5) Съвместни образователни степени
5 Бакалавърски, над 10 Магистърски и 5 Докторски

6) Интернационализация – брой над 250 Еразъм споразумения, 10 Рамкови споразумения, над 30 Учебни 
програми, преподавани на чужд език.

3 факултета с преподаване на английски, немски и френски езици
15+2 с двойни дипломи Бакалавърски и 10+4 с двойни дипломи Магистърски програми на чужд език

7) Мобилност – брой студенти общо за 2010 и 2012 г. над 300 (около 100 годишно) и брой преподаватели общо 
за периода над 180 (около 60 годишно)

8) Социални измерения.
Правила за участие и стипендии 
http://tu-sofia.bg/index.html - папка ЕСНТК на български език,
http://tu-sofia.bg/eng_new/index.html - ECTS на английски език
Програма Еразъм
http://tu-sofia.bg/Erasmus/index.html и http://tu-sofia.bg/eng_new/Erasmus/index.html
Кредитиране на студенти и докторанти - http://www.tu-sofia.bg/index.html
Студентски стипендии „Развитие на човешките ресурси”
http://www.tu-sofia.bg/index.html - Студенти

1) Three Degree Cycle

Bachelor programmes: Two main models to characterise the overall Bachelor-Master structure. The 180+120 credit (3+2 
academic years) model which dominates in the EU and the 240+120 credit (4+2 academic years) model. State of Play at your 
HEI, including short cycle if any - 240+75(4+1.5 academic years).

Master Programmes: The 120 ECTS credit (2 academic years) model commonly adopted for Master Programmes. 
State of Play at your HEI. - 75 ECTS credit (1.5 academic years)

2) The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)
1 credit is equal to 25 hours, divided in maximum 50% class and 50%or more self-study.

3) The Bologna Diploma Supplement
issued In English on demand free of charge http://tu-sofia.bg/eng_new/index.html and http://tu-sofia.bg/index.html

4) Recognition of mobility study periods. Internal Procedure for recognition published on the website – link to 
the webpage

tu-sofia.bg/norm-dok/pr-priznavane-chujbina.pdf - Regulations about the conditions and the procedure for recogni-
tion of degrees of higher education and of periods of study at higher education institutions abroad

http://tu-sofia.bg/index.html
http://tu-sofia.bg/eng_new/index.html

5) Joint Degrees – 5 Bachelor, 10 Master and 5 Doctoral

6) International openness – number of over 250 Erasmus Agreements, about 10 Framework Agreements, over 
30 Study Programs taught in Foreign Language.

3 Faculties with tuition entirely in English, German and French languages
15+2 with double diploma Bachelor and 10+4 with double diploma Master programs in foreign language

7) Mobility – number of over 300 for 2010 and 2012 (about 100 yearly) student and over 180 for the period 
(about 60 yearly) staff mobility.

8) Social Dimensions
Application rules, grants
http://tu-sofia.bg/index.html - directory in Bulgarian
http://tu-sofia.bg/eng_new/index.html - ECTS in English
Program Erasmus
http://tu-sofia.bg/Erasmus/index.html and http://tu-sofia.bg/eng_new/Erasmus/index.html
Crediting of Students and PhD Students - http://www.tu-sofia.bg/index.html
Students grants and scholarships „Human Resource Development”
http://www.tu-sofia.bg/index.html - Students - Bulgarian Students – Scholarships and Grants

Bologna Process at  

Technical University of Sofia

Higher Education 
Institution:
Technical University of Sofia

Institutional 
Bologna Expert:
Prof. Dr. Snejana Yordanova
e-mail: sty@tu-sofia.bg

Contacts:
Technical University of Sofia, 
8, Kliment Ohridski Blvd.
Sofia 1000
Tel.: + 359 2 965 21 11
Fax: + 359 2 868 32 15
www.tu-sofia.bg
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Болонският процес в „Колеж по 

телекомуникации и пощи”

Висше училище:
ВУ „Колеж по телекомуникации  
и пощи”

Институционален 
Болонски експерт:
доц. д-р инж. Стефан Иванов 
Попов – Заместник Ректор по 
международното сътрудничество 
и иституционален ЕСТК 
координатор

Контакти:
София 1700
ул. Акад. Стефан Младенов” №1, 
кабинет № 213
Tел.: +359 2 806 21 78
e-mail: s_popov@hctp.acad.bg

1) Тристепенна образователна система

Бакалавърски програми: Два основни модела характеризират цялостната структура 
Бакалавър-Магистър. Моделът, който включва 180+120 ЕСТК кредити (3+2 академични години) доминира в ЕС и 

моделът, който включва 240+120 ЕСТК кредити (4+2 академични години). Как е във вашето ВУ, в т.ч. професионален 
бакалавър, ако имате?

Сега ВУ „Колеж по телекомуникации и пощи” обучава само в степен Бакалавър – „професионален бакалавър 
по.....“, със 180 ЕСТК. В ход е процедура по преобразуване на ВУ ”КТП” във Висше училище по телекомуникации и пощи, 
като ще предлага моделът 180+120 ЕСТК кредити (3+2 академични години).

Магистърски програми:
В момента ВУ „Колеж по телекомуникации и пощи” не предлага магистърски програми.

2) Европейска система за трансфер и натрупване на кредити (ЕСТК) – 1 кредит е равен на 30 часа, в т.ч. 15 
в клас и 15 самоподготовка.

3) Европейско Дипломно приложение – издава се автоматично и безплатно, на езика на преподаване и/или 
английски език – линк към интернет страницата. – Приложението се издава безплатно на английски език, в момента 
се разработва нова страница на ВУ „КТП” и директен линк няма.

4) Признаване на периоди на обучение в чужбина. Вътрешни правила и процедури, публикувани на ин-
тернет страницата. 

http://www.hctp.acad.bg/index.php/bul/B-rzi-vr-zki/Mezhdunarodno-s-trudnichestvo/Akademichna-mobilnost-sek-
torna-programa-Eraz-m/Studentska-mobilnost

5) Съвместни образователни степени – Няма

6) Интернационализация – 14 Еразъм споразумения, 5 Рамкови споразумения, 0 Учебни програми, препода-
вани на чужд език.

7) Мобилност – брой студенти 3/3 и брой преподаватели 2/3 за 2010 и 2012 г.

8) Социални измерения – С вътрешни правила се осигуряват преференции за хора в неравностойно положе-
ние, сираци, родители с три и повече деца, стипендии от държавния бюджет и по оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“.

1) Three Degree Cycle

Bachelor programmes: Two main models to characterise the overall Bachelor-Master structure. The 180+120 credit (3+2 
academic years) model which dominates in the EU and the 240+120 credit (4+2 academic years) model. State of Play at your 
HEI, including short cycle if any.

The College of Telecommunications and Post offers professional bachelor degree progmammes with 180 ECTS.
Master Programmes: The 120 ECTS credit (2 academic years) model commonly adopted for Master Programmes. State 

of Play at your HEI.- No

2) The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) – 1 credit is equal to 30 hours, divided in 15 
classes and 15 self-study.

3) The Bologna Diploma Supplement – issued automatically and free of charge, in the language of instruction and/or 
English - link to the webpage. – Yes, Diploma Supplement issued in English automatically and free of charge. No link

4) Recognition of mobility study periods. Internal Procedure for recognition published on the website – link to 
the webpage.

Student’s mobility is predominant element of our cooperation. For this reason, we finance additionally and encourage 
our students to participate. All students that satisfy the Erasmus eligibility criteria and have been selected to spend a study 
period abroad have been provided with Learning Agreement prior to the commencement of their study period. The time 
spent in the other university is fully recognized in the College. All outgoing students were prior provided with basic infor-
mation about Host University, formalities that have to be completed and other useful information. The College organizes 
short-term, specialized, preparatory language courses for all outgoing students http://www.hctp.acad.bg/index.php/eng/
Actuality/ECTS

5) Joint Degrees - No

6) International openness – number of 14 Erasmus Agreements, 5 Framework Agreements, 0 Study Programs taught 
in Foreign Language.

7) Mobility – number of 3/3 student and 2/3 staff mobility for 2010 and 2012.

8) Social Dimensions – Preferences are provided by internal rules for disabled students, low income students, parents 
with three or more children. Educational scholarships are provided by the state budget and by the EU program „Human 
resources development”.

Bologna Process at College of 

Telecommunications and Post

Higher Education
Institution:
College of Telecommunications
and Post

Institutional
Bologna Expert:
Assoc. Prof. Stefan Ivanov Pop-
ov – Vice Rector for International 
Relations
and ECTS Institutional Coordinator

Contacts: 
1700 Sofia
1 “Acad. Stefan Mladenov” Str.
Tel.: +359 2 806 21 78
e-mail: s_popov@hctp.acad.bg
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Болонският процес в  

Колеж по мениджмънт,  

търговия и маркетинг 

София

Висше училище:
Колеж по мениджмънт,
търговия и маркетинг - София

Институционален
Болонски експерт:
Румяна Панова

Контакти:
София 1612
бул. “Цар Борис III” 126
Tел.: +359 2 445 61 48
Tел.: +359 2 855 85 51

1) Тристепенна образователна система

Бакалавърски програми: Два основни модела характеризират цялостната структура
Бакалавър-Магистър. Моделът, който включва 180+120 ЕСТК кредити (3+2 академични години) доминира в ЕС и 

моделът, който включва 240+120 ЕСТК кредити (4+2 академични години). Как е във вашето ВУ, в т.ч. професионален 
бакалавър, ако имате? 

Степен професионален бакалавър – 180 кредита

2) Европейска система за трансфер и натрупване на кредити (ЕСТК) – 1 кредит е равен на 30 часа, в т.ч. 10 в 
клас и 20 самоподготовка.

3) Европейско Дипломно приложение – издава се автоматично и безплатно, на езика на преподаване и/или 
английски език.

4) Признаване на периоди на обучение в чужбина. Вътрешни правила и процедури, публикувани на ин-
тернет страницата.

5) Съвместни образователни степени – няма

6) Интернационализация – брой на Еразъм споразумения – 17.

7) Мобилност – брой студенти 20 и брой преподаватели 9 за 2010 и 2012 г.

1) Three Degree Cycle

Bachelor programmes: Two main models to characterise the overall Bachelor-Master structure. The 180+120 credit (3+2 
academic years) model which dominates in the EU and the 240+120 credit (4+2 academic years) model. State of Play at your 
HEI, including short cycle if any.

Professional bachelor degree – 180 credits

2) The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) – 1 credit is equal to 30 hours, divided in 10 in 
class and 20 self-study.

3) The Bologna Diploma Supplement – issued automatically and free of charge, in the language of instruction and/
or English.

4) Recognition of mobility study periods. Internal Procedure for recognition published on the website

5) Joint Degrees – None

6) International openness – number of Erasmus Agreements – 17.

7) Mobility – number of students – 20 and 9 staff mobility for 2010 and 2012.

Bologna Process at  

College of Management,  

Trade & Marketing

Sofia

Higher Education
Institution:
College of Management, 
Trade&Marketing - Sofia

Institutional 
Bologna Expert:
Rumyana Panova

Contacts:
Sofia 1612
126, Tsar Boris III Blvd.
Tel.: +359 2 445 61 48
Tel.: +359 2 855 85 51
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Болонският процес в 

Химикотехнологичен и 

металургичен университет

Висше учебно заведение:
Химикотехнологичен и 
металургичен университет

1) Тристепенна образователна система

Бакалавърски програми: 

Два основни модела характеризират цялостната структура
Бакалавър-Магистър. Моделът, който включва 240+120 ЕСТК кредити (4+1 академични години). Как е във вашето 

ВУ, в т.ч. професионален бакалавър, ако имате?

Магистърски програми:

Магистърските програми са от 75 до 120 кредита

2) Европейска система за трансфер и натрупване на кредити (ЕСТК) – 1 кредит е равен на 25 часа, в т.ч. 12.5 
в клас и 12.5 самоподготовка.

3) Европейско Дипломно приложение – издава се автоматично и безплатно, на езика на преподаване и/или 
английски език – http://www.uctm.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=172.

4) Признаване на периоди на обучение в чужбина. Вътрешни правила и процедури, публикувани на ин-
тернет страница.
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5) Признаване на периоди на обучение в чужбина. 

Вътрешни правила и процедури, публикувани на интернет страницата
http://uctm.edu/enversion/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=34

6) Съвместни образователни степени 

- Бакалавърска – 1; 
- Магистърска - 1

7) Интернационализация

Еразъм споразумения – 75

Учебни програми, преподавани на чужд език
Бакалавърски – 3
Магистърски - 5

8) Мобилност – 

- брой общо в периода 2010 - 2012 г. 
- студенти - 207
- преподаватели - 54



Болонският процес в 

Международно висше бизнес 

училище

Висше училище:
Международно висше 
бизнес училище 

Институционален 
Болонски експерт:
Проф. д-р Руслан Пенчев 

Контакти:
e-mail: rpenchev@ibsedu.bg 

1) Тристепенна образователна система

Бакалавърски програми: Два основни модела характеризират цялостната структура
Бакалавър-Магистър. Моделът, който включва 180+120 ЕСТК кредити (3+2 академични години) доминира в ЕС и 

моделът, който включва 240+120 ЕСТК кредити (4+2 академични години). Как е във вашето ВУ, в т.ч. професионален 
бакалавър, ако имате? 

Моделът на бакалавърските програми в Международно висше бизнес училище включва 240 ЕСТК кредити (4 
академични години). 

Магистърски програми: Моделът, който включва 120 ЕСТК кредити (2 академични години) е общоприет в ЕС. Как 
е във Вашия ВУЗ?

В Международно висше бизнес училище има два модела на магистърски програми: Първият модел е 90 ЕСТК 
кредити (+15 ЕСТК кредити за подготовка и защита на магистърска теза) за 2 академични години. Вторият модел е 
60 ЕСТК кредити (+15 ЕСТК кредити за подготовка и защита на магистърска теза) за1 академична година и половина.

2) Европейска система за трансфер и натрупване на кредити (ЕСТК) – 1 кредит е равен на 30 часа.

3) Европейско Дипломно приложение – издава се автоматично и безплатно, на езика на преподаване и/или 
английски език http://ibsedu.bg/bg/sections/evropejsko_diplomno_prilozhenie/221/

4) Признаване на периоди на обучение в чужбина. Вътрешни правила и процедури, публикувани на интернет 
страницата http://ibsedu.bg/bg/sections/naredba_za_organizaciq_na_uchebniq_proces/206/

5) Съвместни образователни степени – 1 Бакалавърска и 1 Магистърска

6) Интернационализация – 3 бр. Еразъм споразумения, 4 Рамкови споразумения, 1 Учебна програма, препода-
вана на чужд език.

7) Мобилност – 46 броя студенти и 1 брой преподаватели за 2010 и 2012 г.

8) Социални измерения
Намаления на семестриалните такси в бакалавърските програми се допуска в следните случаи: 
Инвалиди със степен на инвалидност от 75% и кръгли сираци /до 22 години за редовна форма на обучение/ - с 

50 % намаление. 
Семейни намаления за бакалавърските програми – за съпрузи, братя, сестри, родители и деца, обучаващи се 

едновременно, при формиране на учебната такса на втория и всеки следващ член на семейството - с 50 % намаление.

Студентите могат да получат студентски кредити по облекчени условия и срокове на изплащане, съгласно Закона 
за кредитиране на студенти и докторанти.

1) Three Degree Cycle

Bachelor programmes: 
Two main models to characterise the overall Bachelor-Master structure. The 180+120 credit (3+2 academic years) model 

which dominates in the EU and the 240+120 credit (4+2 academic years) model. State of Play at your HEI, including short 
cycle if any.

The Bachelor Programme model at IBS is: 240 ECTS credits (4 academic years).

Master Programmes:

There are 2 Master Programme models at IBS. The first model is 90 ECTS credits (+15 ECTS credits for preparation and 
defense of Master Thesis for 2 academic years). The second model is 60 ECTS credits (+15 ECTS credits for preparation and 
defense of Master Thesis) for 1 academic year and a half.

2) The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) – 1 credit is equal to 30 hours

3) The Bologna Diploma Supplement – issued automatically and free of charge, in the language of instruction and/or 
English - link to the webpage http://ibsedu.bg/en/sections/evropejsko_diplomno_prilozhenie/221/

4) Recognition of mobility study periods. Internal Procedure for recognition published on the website – link to the 
webpage http://ibsedu.bg/bg/sections/naredba_za_organizaciq_na_uchebniq_proces/206/

5) Joint Degrees – 1 Bachelor, 1 Master

6) International openness – number of: 3 Erasmus Agreements: 4 Framework Agreements, 1 Study Programs taught 
in Foreign Language.

7) Mobility – 46 student and 1 staff mobility for 2010 and 2012.

8) Social Dimensions
Fee discounts of tuition semester fee are possible in case of:
Disabled students with 75% of disability and full orphans (under 22 years of age) for full-time form of learning - 50% 

discount
Family discounts - spouses, brothers, sisters, parents and children - applied to the second member’s tuition fee - 50% 

discount
Students can be granted students credits at preferential terms in accordance with the Students and Doctorship Cred-

iting Act.

Bologna Process at International 

Business School

Higher Education 
Institution:
International Business 
School 

Institutional
Bologna Expert:
Prof. Ruslan Penchev Ph.D

Contacts:
e-mail: rpenchev@ibsedu.bg
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Болонският процес в Стопанска 

Академия „Д. А. Ценов” - Свищов

Висше училище:
Стопанска Академия 
„Д. А. Ценов” - Свищов

Институционален 
Болонски експерт:
Проф. д.ик.н. Таня Горчева, 
Директор «Център за 
международно сътрудничество и 
проекти» на Стопанска Академия 
„Д. А. Ценов” - Свищов

Контакти:
e-mail: gorcheva@uni-svishtov.bg 

1) Тристепенна образователна система
Моделът за обучение в двете степени на висшето образование, който се прилага в Стопанска Академия „Д. А. 

Ценов” - Свищов, включва четиригодишно обучение (осем семестъра) в ОКС „Бакалавър” , при което се получават 240 
ЕСТК кредита, и обучение в ОКС „Магистър”- три семестъра, при което се получават максимално 98 ЕСТК кредита.

Магистърски програми
Моделът за обучение в ОКС „Магистър”, осъществявано в Стопанска Академия „Д. А. Ценов” - Свищов включва три 

разновидности на обучение:
1. Обучение в научно направление «Икономика» след завършена бакалавърска степен по икономика, което про-

дължава три семестъра и позволява получаването на максимално 98 ЕСТК кредита.
2. Обучение в научно направление «Икономика» след придобита степен за «Професионален бакалавър», което 

продължава 5 семестъра с набор от 150 ЕСТК кредита.
3. Обучение в научно направление «Икономика» след придобита бакалавърска или магистърска степен по друго 

научно направление (неикономическа специалност) с продължителност шест месеца и набор от 180 ЕСТК кредита.

2) Европейска система за трансфер и натрупване на кредити (ЕСТК) – 1 кредит е равен на 25 часа.

3) Европейско Дипломно приложение – издава се автоматично и безплатно, на езика на преподаване и/или 
английски език http://www.unisvishtov.bg/default.asp?page=page&id=225

4) Признаване на периоди на обучение в чужбина. Вътрешни правила и процедури
http://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=erasmus&c=m

5) Съвместни образователни степени – няма

6) Интернационализация – 27 Еразъм споразумения, 23 Рамкови споразумения, 1 брой Учебни програми, пре-
подавани на чужд език (Магистърска програма на английски език “Financial Management”) – виж ЕСТК пакет на Сто-
панска Академия. Линк: http://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=page&id=267

7) Мобилност – брой студенти 43 и брой преподаватели 16 за 2010 и 2012 г.

8) Социални измерения.
А) Вътрешни стипендии от дарителски фонд „Добра Недялкова”. Едноличният дарителски фонд на името на До-

бра Недялкова към свищовското висше училище е учреден със завещаната от нея сума за благотворителни цели - да 
се подпомагат парично студенти на Академията. В учредителния акт се посочва, че стипендиите се присъждат еже-
годно на студенти от Стопанска Академия за отличен успех или по причина на социални затруднения.

Б) Вътрешни стипендии от фондация „Ценов” – присъждат се целево, когато постъпи заявление от нуждаещи се 
студенти, които се намират в затруднено социално или неравностойно положение. Фондацията подпомага финансо-
во и участията на студенти и докторанти в международни форуми. 

1) Three Degree Cycle
Bachelors and Masters programmes: The model of education for the two degrees of Higher Education used at the D. A. 

Tsenov Academy of Economics, Svishtov, comprises of the following: four years of education (eight semesters) at Bachelor 
degree level which leads to the award of 240 ECTS credits, and at Master degree level, three semesters of education which 
leads to the award of a maximum of 98 ECTS credits. 

Masters programmes: The model of education at Masters Degree level at the D. A. Tsenov Academy of Economics in-
cludes three pathways of study:

1. Education in the scientific area of “Economics” after the successful completion of a Bachelors degree in Economics, 
the duration of which is three semesters with a maximum award of 98 ECTS credits.

2. Education in the scientific area of “Economics” after the successful completion of a Professional Bachelors degree, the 
duration of which is five semesters with a maximum award of 150 ECTS credits.

3. Education in the scientific area of “Economics” after the successful completion of a Bachelors or Masters degree in 
another scientific area (a non-economic specialisation), the duration of which is six months with a maximum award of 180 
ECTS credits.

2) The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) – 1 credit is equal to 25 hours.

3) The Bologna Diploma Supplement – issued automatically and free of charge, in the language of instruction and/or 
English http://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=page&id=225

4) Recognition of mobility study periods. Internal Procedure for recognition published on the website
http://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=erasmus&c=m

5) Joint Degrees – number of Joint Curriculum – None at the moment

6) International openness – number of 27 Erasmus Agreements, 23 Framework Agreements, 1 Study Programs taught 
in Foreign Language (Master programme in English “Financial Management”). Information ECTS package of the D. A. Tsenov 
Academy of Economics.

Link: http://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=page&id=267

7) Mobility – number of 43 students and 16 staff mobility for 2010 and 2012.

8) Social Dimensions.
A) Internal scholarships may be granted via the “Dobra Nedelkoff” Endowment Fund. The donor created this fund with 

the charitable purpose of giving financial support to students at the Academy of Economics. The Scholarship is given annu-
ally to students who have gained a high level of achievement.

B) Internal scholarships may be granted via the “D. A. Tsenov” Foundation. These scholarships are awarded to students 
with the aim of supporting participation in international events and conferences, but they are also targeted at vulnerable 
students.

Bologna Process at D. A. Tsenov 

Academy of Economics, Svishtov

Higher Education
Institution:
D. A. Tsenov Academy 
of Economics, Svishtov

Institutional 
Bologna Expert:
Prof. Tanya Gorcheva, DSc

Contacts:
e-mail: gorcheva@uni-svishtov.bg 
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Болонският процес в Тракийски 

университет

Висше училище:
Тракийски университет

Институционален 
Болонски експерт:
Проф. д-р Иван Въшин, двмн

Контакти:
Стара Загора 6000
Студентски град
Ректорат
Тел.: +359 426 70 204
Факс: +359 42 672 009
www.uni-sz.bg 

1) Тристепенна образователна система

Бакалавърски програми 
Броят кредити за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” е 240 (10 от тях за успеш-

но издържан държавен изпит или защитена дипломна работа). Образователно-квалификационната степен „профе-
сионален бакалавър” се присъжда след завършено обучение в Медицинския колеж на ТрУ и е с минимален срок на 
подготовка три години. Минималният брой кредити за ОКС „професионален бакалавър” е 180 (10 от тях за успешно 
издържан държавен изпит или защитена дипломна работа).

Магистърски програми
Обучението за придобиване на ОКС „магистър” е с минимален срок на подготовка пет години или не по-малко 

от една година след степен „бакалавър”. За ОКС „магистър” след „бакалавър” по същата специалност са необходими 
не по-малко от 60 кредита по учебен план (15 от тях за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна 
работа); Студентите от специалностите „Медицина” и „Ветеринарна медицина” завършват с образователна степен “ма-
гистър”. За придобиване на ОКС „магистър” са необходими нe по-малко от 300 кредита (15 от тях за успешно издържан 
държавен изпит или защитена дипломна работа).

Обучението в третата степен „доктор” е с минимален срок на подготовка три години след придобита степен “ма-
гистър”. На успешно завършилите се присъжда образователна и научна степен “доктор”.

2) Европейска система за трансфер и натрупване на кредити (ЕСТК)
1 кредит е равен на 25-30 часа, в т.ч. в клас и самоподготовка.

3) Европейско Дипломно приложение – http://www.uni-sz.bg/index.php?q=node/237

4) Признаване на периоди на обучение в чужбина. Вътрешни правила и процедури, публикувани на ин-
тернет страницата - http://www.uni-sz.bg/index.php?q=node/237

5) Съвместни образователни степени – няма

6) Интернационализация – 81 Еразъм споразумения, 60 Рамкови споразумения.

7) Мобилност – общ брой студенти и преподаватели за 2010 г. - 55 и 2012 г. - 75

8) Социални измерения
Студентите от Тракийския университет се ползват от правата, предвидени в ЗВО и Правилника за устройство, 

дейност и управление на ТрУ

1) Three Degree Cycle

Bachelor programs
The number of credits for the acquisition of degree “Bachelor” is 240 (10 of them successfully passed state exam or the 

thesis). Academic title of “professional bachelor” is awarded on completion of training at the Medical College of labor and for 
a minimum period of training three years. Minimum number of credits for the degree of “professional bachelor” is 180 (10 of 
them successfully passed state exam or the thesis).

Master Programs
The education in the degree “Master” is for a minimum period of five years or not less than one year after the “bachelor”. 

For the degree “Master” after “Bachelor” in the same specialty requires not less than 60 credits in the academic curriculum (15 
of them successfully passed state exam or thesis) of degree “Master” after “Bachelor” or “master “in any subject the number 
of credits can not be less than 60 curriculum. Students of “Medicine” and “Veterinary Medicine” end with a degree of “Master.” 
To acquire the degree “Master” are required at least 300 credits (15 of them successfully passed state exam or the thesis). 
Education in the third degree “doctor”is for a minimum period of three years after the training acquired degree “Master”. 
Successful graduates will be awarded educational and scientific degree “doctor”.

2) The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)
1 credit is equal to 25-30 hours, divided in class and self-study.

3) The Bologna Diploma Supplement – http://www.uni-sz.bg/index.php?q=node/237

4) Recognition of mobility study periods. Internal Procedure for recognition published on the website – link to 
the webpage.

Rules for Student Affairs of Trakia University - http://www.uni-sz.bg/index.php?q=node/237

5) Joint Degrees – number of Joint Curriculum (…Bachelor, …Master and … Doctoral)

6) International openness – number of agreements:
Number of 81 Erasmus Agreements, 60 Framework Agreements. 

7) Mobility – number of student and staff for 2010 - 55 and 2012 - 75

8) Social Dimensions.
Students of Trakia University enjoy the rights provided in the Rules for Student Affairs of Trakia University and the Law 

in Higher Education

Bologna Process at

Trakia University

Higher Education
Institution:
Trakia University

Institutional
Bologna Expert:
Prof.Dr. Ivan Vashin, DSc

Contacts:
Stara Zagora 6000
Students Campus
Rectorat
Tel.: +359 42 670 204
Fax: +359 42 672 009
www.uni-sz.bg 
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Болонският процес в Шуменски 

университет „Епископ Константин 

Преславски”

Висше училище:
Шуменски университет
 „Епископ Константин 
Преславски”

Институционален
Болонски експерт:
Костадин Костадинов, ст. спец. 
ІІІ в Центъра за международно 
сътрудничество и проекти

Контакти: 
Tел.: + 359 54 83 21 01
е-mail: int.rel@shu-bg.net

1) Тристепенна образователна система

Бакалавърски програми: Два основни модела характеризират цялостната структура 
Бакалавър-Магистър. Моделът, който включва 180+120 ЕСТК кредити (3+2 академични години) доминира в ЕС и 

моделът, който включва 240+120 ЕСТК кредити (4+2 академични години). Как е във вашето ВУ, в т.ч. професионален 
бакалавър, ако имате? 

Бакалавърски програми: 240 ЕСТК кредита
Професионален бакалавър: 180 ЕСТК кредита плюс 120 ЕСТК кредита

Магистърски програми:
Магистърски програми (за бакалаври, завършили същото професионално направление): 60 ЕСТК кредита и 90 

ЕСТК кредита
Магистърски програми (за бакалаври, завършили различно професионално направление): 150 и повече ЕСТК 

кредита

2) Европейска система за трансфер и натрупване на кредити (ЕСТК) – 1 кредит е равен на 30 часа, в т.ч. 10 в 
клас и 20 самоподготовка. Като броят часове за аудиторна заетост и самостоятелна работа варира според различните 
дисциплини.

3) Европейско Дипломно приложение – издава се безплатно на английски език – http://shu-bg.net/
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4) Признаване на периоди на обучение в чужбина. Вътрешни правила и процедури, публикувани на интернет 
страницата – http://shu-bg.net/sites/default/files/pravilnik_priznavane_09_2012_edition.pdf

5) Съвместни образователни степени - няма

6) Интернационализация 

- брой на Еразъм споразумения - 59, 
- Рамкови споразумения - 97, 
- Учебни програми, преподавани на чужд език - няма 

7) Мобилност – брой студенти и брой преподаватели за 2010 и 2012 г.

2009-2010 г. – студенти 16, преподаватели 10
2011-2012 г. – студенти 16, преподаватели 23

8) Социални измерения 

Мобилността, реализирана в рамките на секторна програма „Еразъм”, се подпомага от Шуменския университет 
„Епископ Константин Преславски” чрез цялостно или поне частично покриване на разходите за транспорт на учас-
тниците до приемащата институция и обратно. Средствата за студентите се отпускат от Студентския съвет, а финанси-
рането на транспортните разходи на преподавателите се покрива от университета.



Болонският процес в 

Националeн център за 

информация и документация 

(НАЦИД)

Институция: 
Националeн център за 
информация
и документация (НАЦИД)

Институционален
Болонски експерт:
Ваня Грашкина, изпълнителен 
директор

Контакти:
Ваня Грашкина
изпълнителен директор
Костадин Тонев
Директор на дирекция 
„Академично признаване и 
регулирани професии”

Адрес: 
НАЦИД
бул. “Д-р. Г.М.Димитров” 52 A
София 1125
Тел.: +359 2 817 38 24
Факс: +359 2 971 31 20
e-mail: naric@nacid.bg

НАЦИД изпълнява функциите на Национален информационен център за академично признаване и мобилност 
по смисъла на чл. IX.2 от Лисабонската конвенция, като:

· предоставя на страните по Конвенцията, на чуждестранни висши училища и чужди граждани информация за 
системата на висшето образование в Република България;

· събира, обобщава и предоставя на компетентните национални органи, висши училища и граждани информация 
за системите на висше образование в страните по Конвенцията;

· подпомага информационно Съвета по академично признаване;
· информира български и чуждестранни институции и граждани за държавните изисквания за признаване на 

вис ше образование, придобито в чуждестранни висши училища;
· поддържа база данни с публичен достъп за подадените в НАЦИД заявления за признаване на висше образова-

ние и за издадените удостоверения и за отказите за признаване на придобито висше образование в чуждес-
транни висши училища;

· поддържа база данни и осигурява достъп до подписаните с електронен подпис удостоверения за признаване 
на висше образование придобито в чуждестранни висши училища;

· поддържа база данни на обезсилените удостоверения за признаване на висше образование придобито в чуж-
дестранни висши училища;

· поддържа база данни с публичен достъп за взетите решения за признаване на висше образование от висшите 
училища.

НАЦИД организира процедурата по академично признаване когато признаването е с цел улесняване достъпа 
до пазара на труда, както и за други цели, когато заявителя има правен интерес. Нормативна уредба, необходими 
документи, процедури и детайлна информация: http://mail.nacid.bg/newdesign/kap/index.php?id=1

НАЦИД подпомага българските висши училища при признаване на придобито висше образование в чуждес-
транни висши училища с цел продължаване на образованието в същото висше училище с информация и експертна 
оценка.

NACID performs the functions of a National centre for academic recognition and mobility in terms of Art. IX.2 of the 
Lisbon Convention, maintaining the following activities:

· provides to the parties of the Convention, to the foreign HEIs and foreign citizens information about the system of 
higher education in Bulgaria

· collects, compiles and submits to national competent authorities, HEIs and citizens information about the higher 
education systems of other Parties of the Convention

· provides information support to the Council for Academic Recognition
· informs Bulgarian and foreign institutions and citizens about the state requirements for recognition of higher educa-

tion acquired in foreign HEIs
· maintains a database with public access for the submitted in NACID applications for recognition of higher education, 

for the issued certificates and for the refusal of recognition of higher education, acquired in foreign higher education 
institutions.

· maintains a database and provides access to the electronically signed certificates for recognition of higher education, 
acquired in foreign higher education institutions.

· maintains a database of the invalidated certificates for recognition of higher education, acquired in foreign higher 
education institutions.

· maintains a database with public access for the decisions of the Bulgarian higher education institutions for academic 
recognition of foreign higher education.

NACID organizes the academic recognition procedure in the case when the purpose of the recognition is facilitation of 
the access to the labour market and in other cases when the applicant has legal interest.

NACID supports the Bulgarian higher education institutions in the process of academic recognition of higher educa-
tion, acquired in foreign higher education institutions for the purposes of further education in the respective higher educa-
tion institution with information and expert evaluation.

Bologna Process at 

National Center 

for Information and Documentation 

(NACID)

Institution:
National Centre for Information 
and Documentation (NACID)

Institutional 
Bologna Expert:
Vanya Grashkina, Executive 
Director

Contacts:
Vanya Grashkina, Executive 
Director
Kostadin Tonev,  
Director of Directorate “Academic 
Recognition and Regulated  
Proefssions”

Address: 
NACID
52 A, MD. GM Dimitrov Blvd.
Sofia 1125
Tel.: +359 2 817 38 24
Fax: +359 2 971 31 20
e-mail: naric@nacid.bg
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ЗАКОНИ

Закон за висшето образование - Обн., ДВ. бр. 112 от 27.12.1995 г., изм. ДВ. бр. 28 от 2.04.1996 г., изм. ДВ. бр. 56 от 
15.07.1997 г., попр. ДВ. бр. 57 от 18.07.1997 г., изм. ДВ. бр. 58 от 21.07.1997 г., изм. ДВ. бр. 60 от 2.07.1999 г., попр. ДВ. бр. 
66 от 23.07.1999 г., изм. ДВ. бр. 111 от 21.12.1999 г., изм. ДВ. бр.113 от 28.12.1999 г., изм. ДВ. бр. 54 от 4.07.2000 г., изм. ДВ. 
бр. 22 от 9.03.2001 г., изм. ДВ. бр. 40 от 19.04.2002 г., изм. ДВ. бр. 53 от 28.05.2002 г., изм. ДВ. бр. 48 от 4.06.2004 г., изм. ДВ. 
бр. 70 от 10.08.2004 г., изм. ДВ. бр. 77 от 27.09.2005 г., изм. ДВ. бр. 83 от 18.10.2005 г., изм. ДВ. бр.103 от 23.12.2005 г., изм. 
ДВ. бр. 30 от 11.04.2006 г.,изм. ДВ. бр. 36 от 2.05.2006 г., изм. ДВ. бр. 62 от 1.08.2006 г., изм. ДВ. бр. 108 от 29.12.2006 г., изм. 
ДВ. бр. 41 от 22.05.2007 г.,изм. ДВ. бр. 13 от 8.02.2008 г., изм. ДВ. бр. 43 от 29.04.2008 г., изм. ДВ. бр. 69 от 5.08.2008 г., изм. 
ДВ. бр. 42 от 5.06.2009 г., изм. ДВ. бр. 74 от 15.09.2009 г., изм. ДВ. бр.99 от 15.12.2009 г., изм. ДВ. бр.38 от 21.05.2010 г., изм. 
ДВ. бр. 50 от 2.07.2010 г., изм. ДВ. бр. 56 от 23.07.2010 г., изм. ДВ. бр. 63 от 13.08.2010 г., изм. ДВ. бр. 101 от 28.12.2010 г., 
изм. ДВ. бр. 61 от 9.08.2011 г.,изм. ДВ. бр. 99 от 16.12.2011 г., изм. и доп. ДВ. бр. 60 от 7.08.2012 г., доп. ДВ. бр.102 от 
21.12.2012 г., изм. ДВ. бр. 15 от 15.02.2013 г. в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 68 от 02.08.2013 г., в сила от 02.08.2013 г.

Правилник за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация
Приет с ПМС № 25/18.02.2005 г. обн., ДВ. бр. 19 от 1.03.2005 г., в сила от 1.03.2005 г., изм., бр. 83 от 18.10.2005 г., 

в сила от 18.10.2005 г., бр. 96 от 30.11.2005 г., в сила от 1.12.2005 г., бр. 61 от 8.07.2008 г., в сила от 8.07.2008 г., бр. 12 от 
12.02.2010 г., в сила от 13.03.2010 г.,бр. 58 от 30.07.2010 г., в сила от 30.07.2010 г., бр. 22 от 16.03.2012 г., изм. и доп., бр. 
103 от 28.12.2012 г., в сила от 28.12.2012 г. изм. ДВ. бр. 62 от 12.07.2013 г.

Конвенция за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в Европейския регион 
(№165/1997 г.) Ратифицирана със закон, приет от 38-то Народно събрание на 15.03.2000 г. Обн., ДВ. бр. 51 от 23.06.2000 г.

Закон за кредитиране на студенти и докторанти 
Обн., ДВ. бр. 69 от 5.08.2008 г., изм. ДВ. бр. 12 от 13.02.2009 г., изм. ДВ. бр.32 от 28.04.2009 г., изм. ДВ. бр. 74 от 

15.09.2009 г., изм. ДВ. бр. 99 от 15.12.2009 г., изм. бр. 68 от 02.08.2013 г., в сила от 02.08.2013 г. 
Закон за признаване на професионални квалификации
Обн., ДВ. бр. 13 от 8 Февруари 2008 г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009 г., изм. ДВ. бр. 74 от 15 Септември 2009 г., изм. 

ДВ. бр. 98 от 14 Декември 2010 г., изм. ДВ. бр. 8 от 25 Януари 2011 г., изм. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011 г., изм. ДВ. бр. 43 от 
7 Юни 2011 г., изм. ДВ. бр. 61 от 9 Август 2011 г. изм. бр. 68 от 02.08.2013 г. 

Закон за развитие на академичния състав в Република България
Обн., ДВ. бр. 38 от 21.05.2010 г.; изм. с Решение № 11 на Конституционния съд на РБ от 5.10.2010 г. - бр. 81 от 

15.10.2010 г.; изм. и доп., бр. 101 от 28.12.2010 г., изм. бр. 68 от 02.08.2013 г., в сила от 02.08.2013 г. 
Правилник за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в Република България
Приет с ПМС № 202 от 10.09.2010 г. Обн. ДВ. бр. 75 от 24 Септември 2010 г., изм. ДВ. бр. 19 от 8 Март 2011 г., изм. 

ДВ. бр. 9 от 31 Януари 2012 г., изм. ДВ. бр. 62 от 12 Юли 2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
Постановление № 90 на МС от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студен-

тите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации
Обн., ДВ. бр. 44 от 30.05.2000 г., в сила от 1.10.2000 г. - попр., бр. 45 от 2.06.2000 г., изм. и доп., бр. 60 от 6.07.2001 г., 

в сила от 6.07.2001 г., бр. 30 от 22.03.2002 г., в сила от 22.03.2002 г., изм., бр. 83 от 30.08.2002 г., изм. и доп., бр. 101 от 
29.10.2002 г., в сила от 29.10.2002 г.; изм. с Решение № 7622/18.07.2003 г. на ВАС на РБ - бр. 67 от 29.07.2003 г., в сила от 
29.07.2003 г.; изм. и доп., бр. 29 от 9.04.2004 г., изм., бр. 96 от 30.11.2005 г., в сила от 1.12.2005 г., доп., бр. 1 от 3.01.2006 г., 
изм. и доп., бр. 70 от 29.08.2006 г., в сила от 29.08.2006 г., доп., бр. 15 от 16.02.2007 г., изм. и доп., бр. 55 от 17.06.2008 г., изм., 
бр. 86 от 3.10.2008 г., бр. 13 от 17.02.2009 г.

Постановление № 129 на МС от 11.07.2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на 
паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бю-
джетите на общините Обн., ДВ. бр. 58 от 18.07.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм. и доп., бр. 28 от 4.04.2006 г., в сила от 
1.01.2006 г., изм., бр. 13 от 17.02.2009 г.

Постановление № 162 на МС от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на 
обучението за един студент по професионални направления Обн., ДВ. бр. 59 от 3.07.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., 
изм. и доп., бр. 81 от 17.09.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм., бр. 32 от 12.04.2005 г., доп., бр. 94 от 25.11.2005 г., изм. и 
доп., бр. 49 от 19.06.2007 г., в сила от 1.01.2008 г. за студентите, приети през учебната 2007 - 2008 г.

Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 г. за утвърждаване класификатор на областите на висше образо-
вание и професионалните направления Обн., ДВ. бр. 64 от 2.07.2002 г., в сила от 2.07.2002 г.; изм. с Решение № 10827 от 
27.11.2003 г. на ВАС на РБ - бр.106 от 5.12.2003 г., в сила от 5.12.2003 г.; изм., бр. 32 от 12.04.2005 г., доп., бр.94 от 25.11.2005 г.

Постановление № 168 на МС от 17 юни 2011 г. за предоставяне на средства от държавния бюджет за 2011 г. 
за модернизиране и оптимизация на държавните висши училища и за определяне на условията, критериите 
и реда за предоставянето им Обн., ДВ. бр. 48 от 24.06.2011 г. 

Постановление №121 от 25 юни 2012 г. за определяне на субсидията за издръжка на обучението в дър-
жавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието 
му с потребностите на пазара на труда Обн., ДВ. бр.50 от 3 Юли 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2013 г.

Решение № 619 на МС от 20 юли 2009 г. за приемане списък на регулираните професии в Република България 
Обн., ДВ. бр.  61 от 31 Юли 2009 г.

Решение № 273 ОТ 6 април 2012 г. за изменение и допълнение на Решение № 619 на МС от 2009 г. за приемане 
на Списък на регулираните професии в Република България (ДВ, бр. 61 от 2009 г.) Обн., ДВ. бр. 30 от 17.04.2012 г.

НАРЕДБИ
С общ характер

Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България
Приета с ПМС № 79 от 9.05.2000 г. Обн., ДВ. бр. 40 от 16.05.2000 г., изм. и доп., бр.78 от 7.09.2004 г., бр. 47 от 

7.06.2005 г. изм. ДВ. бр.79 от 6 Октомври 2009 г., изм. ДВ. бр. 62 от 12 Юли 2013 г.
Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени пери-

оди на обучение в чуждестранни висши училища
Приета с ПМС № 168 от 14.08.2000 г. Обн., ДВ. бр. 69 от 22 Август 2000 г., изм. ДВ. бр.25 от 3 Април 2009 г., изм. ДВ. 

бр. 79 от 6.10.2009 г., изм. ДВ. бр. 59 от 31 Юли 2010 г., изм. ДВ. бр. 102 от 22.12.2011 г., изм. ДВ. бр. 62 от 12 Юли 2013 г.
Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалифи-

кационните степени „бакалавър“, „магистър“ и „специалист“
Приета с ПМС № 162 от 23.07.2002 г. Обн., ДВ. бр.76/6.08.2002 г.; попр., ДВ. бр. 85/2002 г.; доп., бр. 79/5.09.2003 г. 
Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите 

училища
Приета с ПМС № 215 от 12.08.2004 г. Обн., ДВ. бр.75 от 27 Август 2004 г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009 г., изм. 

ДВ. бр.39 от 26 Май 2009 г., изм. ДВ. бр.79 от 6.10.2009 г., изм. ДВ. бр.33 от 26.04.2011 г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013 г.
Наредба № 21 от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във 

висшите училища Издадена от МОН Обн., ДВ. бр.89 от 12 Октомври 2004 г.
Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите 

училища Приета с ПМС № 292 от 2.11.2004 г. Обн., ДВ. бр. 99 от 9.11.2004 г.
Наредба за ползване на студентските общежития и столове Приета с ПМС № 235/25.09.2008 г. Обн., ДВ. бр. 

86 от 3.10.2008 г., изм. ДВ. бр. 79 от 6.10.2009 г., изм. ДВ. бр. 62 от 12 Юли 2013 г.
Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална ква-

лификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана 
професия на територията на друга държава членка

Приета с ПМС № 74 от 28.03.2011 г. Обн., ДВ. бр. 28 от 5.04.2011г.; изм. и доп., ДВ. бр. 9 от 1.02.2013 г.; изм., ДВ. 
бр. 62 от 12.07.2013 г. 
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За отделни специалности и професионални квалификации

Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността 
„Право“ и професионална квалификация „Юрист“ Приета с ПМС № 75 от 1996 г. Обн., ДВ. бр. 31 от 12.04.1996 г., 
изм. ДВ. бр.96 от 24.11.2000 г., изм. ДВ. бр. 59 от 3.07.2001 г., изм. ДВ. бр.117 от 17.12.2002 г., изм. ДВ. бр.69 от 23.08.2005 г.

Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация „Учител“ 
Приета с ПМС 162 от 1997 г. Обн., ДВ, бр. 34 от 25.04.1997 г.

Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността 
„Кинезитерапия“ от професионално направление „Кинезитерапия“ на образователно-квалификационна сте-
пен „бакалавър“ Приета с ПМС № 78 от 20.04.1999 г. Обн., ДВ. бр. 39 от 27 Април 1999 г.

Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността 
„Архитектура“ на образователно-квалификационна степен „магистър“ с професионална квалификация „Ар-
хитект“ Приета с ПМС No 109 от 2003 г. В сила от учебната 2003 - 2004 г. Обн., ДВ. бр. 49 от 27 май 2003 г.

Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Ветери-
нарна медицина“ Приета с ПМС № 136 от 18.06.2004 г. В сила от 01.09.2004 г. Обн., ДВ. бр.56 от 29.06.2004 г., изм. 
ДВ. бр.87 от 1.11.2005 г.

Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността 
„Фармация” за образователно-квалификационна степен „магистър” Приета с ПМС № 61 от 5.04.2005 г. В сила 
от учебната 2005 - 2006 г. Обн., – ДВ. бр. 32 от 12.04.2005 г.; доп., бр. 94 от 25.11.2005 г.; изм. и доп., бр. 82 от 10.10.2006 
г.; изм., бр. 87 от 07.10.2008 г.; изм. и доп., бр. 26 от 07.04.2009 г.

Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите 
„Медицина“ и „Дентална медицина“ за образователно-квалификационна степен „магистър“ Приета с ПМС № 
245 от 16.11.2005 г. В сила от учебната 2006 - 2007 г. Обн., ДВ. бр. 94 от 25.11.2005 г. изм., бр. 95 от 29.11.2005 г.; в сила 
от 01.01.2007 г.; изм. и доп., бр. 82 от 10.10.2006 г.; изм. и доп., бр.  87 от 07.10.2008 г.

Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите 
„Медицинска сестра“ и „Акушерка“ за образователно-квалификационна степен „бакалавър“  Приета с ПМС 
№ 248 от 22.11.2005 г. Обн., ДВ. бр. 95 от 29.11.2005 г., изм. ДВ. бр. 82 от 10.10.2006 г., изм. ДВ. бр. 88 от 09.11.2010 г.

Наредба № 4 от 6 април 2006 г. за професионалната компетентност на лицата, завършили висше образова-
ние по специалността „Кинезитерапия“ Издадена от Министерство на здравеопазването Обн., ДВ. бр. 37 от 5.05.2006 г.

Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността 
„Управление на здравните грижи“ за образователно-квалификационните степени „магистър“ и „бакалавър“ 
от професионално направление „Обществено здраве“ Приета с ПМС № 215 от 18.08.2006 г. Обн., ДВ. бр.70 от 29.08. 
2006 г., изм. ДВ. бр. 87 от 07.10.2008 г.

Наредба за признаване на право за упражняване на професията „Ветеринарен лекар“ в Република Бълга-
рия на граждани и лица, придобили ветеринарномедицинско образование и/или правоспособност в държа-
ви - членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария (загл. изм. - ДВ, бр. 
77 от 2006 г.) В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ. бр.9 от 27 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.77 от 19 Септември 2006 г.

Наредба № 29 от 4.10.2006 г. за професионалната компетентност на лицата, завършили висше образова-
ние по специалността „Психология“ Издадена от Министерство на здравеопазването Обн., ДВ. бр.84 от 17.10.2006 г.

Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от 
професионално направление „Здравни грижи“ за образователно-квалификационна степен „професионален 
бакалавър по...“ Приета с ПМС № 238 от 26.09.2008 г. В сила от учебната 2008 - 2009 г. Обн., ДВ. бр. 87 от 07.10.2008 г.

Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалифи-
кационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ по специалностите от регулира-
ната професия „Офицер за тактическо ниво на управление“ Приета с ПМС № 205/30.08.2012 г. В сила от учебната 
2012/13 г. Обн., ДВ. бр. 68 от 4.09.12 г., изм. ДВ. бр. 62 от 12.07.13 г.

Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалифи-
кационна степен „магистър“ в професионално направление „Военно дело“ по специалностите от регулираните 
професии „Офицер за оперативно ниво на управление“ и „Офицер за стратегическо ръководство на отбраната 
и въоръжените сили“ Приета с ПМС № 205/30.08.2012 г. В сила от учебната 2012-13 г. Обн., ДВ. бр.68 от 4.09.2012 г., 
изм. ДВ. бр. 62 от 12.07.2013 г.

Справката е изготвена от Националния център за информация и документация.
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