
Кандидатстване за ECTS/DS 
Знак за качество по новата 
Покана на ЕК за 2013 год. 

 

доц. д-р Здравка Радионова, дм  
 

 Национален Болонски съветник 



• Нова процедура за кандидатстване за получаване на Знак 
за качество за прилагане на Европейската система за 
натрупване и трансфер на кредити и за използване на 
Дипломното приложение 

 

• Промени в селекционната процедура за улесняване 
работата на кандидатстващите институции 

 

• Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и 
култура (ЕАСЕА) 
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Преглед на ECTS- DS Label кандидатурите за периода 
2009-2011 год. 

All label applications received by NAs

All Pre-selected labels

All Successful labels



• По-голяма част от висшите училища не кандидатстват за 
ЕСТК и ДП Знак за качество; да се увеличи 
популяризирането на Знак за качество и ползата от тях, 
като се обърне внимание на добавената стойност за 
институцията 

 

• Голяма част от подадените кандидатури не преминават 
успешно през процедурите за оценяване; необходимо е   
повече време за консултиране на кандидатите от страна 
на националните Болонски съветници и националните 
агенции  

 



Нова процедура за 2012-2015 год. 

Националните 
агенции 

координират 
кандидатурите на 

национално ниво  с 
Болонските  

експерти и остават 
звеното за контакт 
при подаване на 

кандидатурите  за 
Label 

Болонските  експерти 
работят с 

кандидатстващите 
институции и  
проверяват 

формулярите за  
кандидатстване като 

се предоставят 
конкретни съвети и 

препоръки 

EACEA организира 
оценка за 

легитимност и 
качество на 

кандидатурите с 
помощта на експерт –

оценители. 
Окончателните 

решения се вземат 
съвместно с 

Европейската 
комисия 

Налична информация 
Октомври  – декември 

2013 

Юни  – 
септември 2013 

Краен срок 
на 

национално 
ниво: 

1 юни 2013  

Краен срок за 
подаване  в 

EACEA: 
1 октомври 2013 



• 1 юни е краен срок за подаване на формулярите към 
националните агенции 

• Преглед на кандидатурите от страна на националните 
Болонски съветници; могат да бъдат върнати с 
препоръки и консултации, за да отговорят максимално 
на изискванията за кандидатстване и след корекция да 
бъдат изпратени за подаване към ЕАСЕА 

• В случаите, когато  висшите училища не са направили 
промените, препоръчани им от националните Болонски 
съветници, кандидатурите също се изпращат в ЕАСЕА 

Препоръки по отношение на дейностите на 
национално ниво, свързани с процедурата по 

кандидатстване за ЕСТК и ДП Знак за качество: 



• Националните агенции да информират потенциалните 
кандидати за процеса по кандидатстването 

• Достатъчно време за преглед на подадените кандидатури и 
за работа с кандидатите 

• Да се напомня на кандидатите, че могат да кандидатстват и 
следващата година, за да се подготвят по-добре (където се 
налага) 

• Да се изпратят в ЕАСЕА всички подадени кандидатури към 
Националната агенция 

Препоръки по отношение на дейностите на 
национално ниво (продължение) 



• Крайният срок за подаване на кандидатурите е 1 
октомври 
 

• Няма вече оценяване на национално ниво 
 

• Националните болонски съветници консултират 
кандидатите на базата на реални (предварително 
подадени) кандидатури 

 
• Не е променено: Централизирано кандидатстване в Националните 

агенции, които ги насочват към  EACEA; Легитимност и критерии за 
оценка; Процедурата в Брюксел: решение от селекцията, 
уведомяване на кандидатстващите и т.н. 

Промени в процедурата: 



• Копията на ДП трябва да спазват стандартния модел на 
ДП 
 

• Web страницата трябва да съдържа информация за ДП 
(издавано на един от широко използваните европейски 
езици, автоматично, без заплащане, след завършване, 
на всеки студент) и автентично копие на ДП, издадено 
от кандидатстващата институция трябва да е налице на 
отделен линк  

DS Знак за качество  



• 1 комплект оригинални документи и 2 комплекта копия 
на документите 
 

• Сертифицирани от кандидатстващата институция копия 
на Дипломни приложения 
 

• Информация, дадена на оригинален език в секции 2.1, 
2.3, 2.4 и 4.5 
 

• Секция 4.2: специфична информация за програмата 
(напр. описание на резултатите от учене) 

 

Задължителни изисквания при 
кандидатстване за Знак за качество за ДП: 



• Информация, дадена на оригинален език в секции:  

• 2.1 Name of qualification and (if applicable) title conferred (in original 

language): (с латински букви),  

• 2.3 Name and status of awarding institution (например: [цялото 

наименование на институцията] е частна не-
университетска институция, преминала акредитация от 
НАОА на Р. България през … год. с много добра оценка), а не 
линк  

• 2.4 Name and status of institution (if different from 2.3) administering 

studies и  

• 4.5 Overall classification of the qualification обяснение на значението 
на класификацията 

 

 Задължителни изисквания при 
кандидатстване за ДП Знак за качество: 



Задължителни изисквания при 
кандидатстване за ДП Знак за качество: 

(продължение): 

• Секция 4.2 Programme requirements: специфична информация за 
програмата (напр. описание на резултатите от учене) 

 
 

    
 
 Освен тази информация, добре е тук да бъдат включени 

подробности за всички специфични особености, които спомагат за 
дефиниране на квалификацията, особено информация за 
изискванията за успешното преминаване/ придобиване (The 
framework of qualifications for the European Higher Education Area) 



• Минимални изменения в преамбюла (отделни думи, но 

не цели изречения и фрази) 

• Да се изписва «Not applicable» вместо да се оставят 
празни секции (2.4 Name and status of institution (if different 

from 2.3) administering studies (in original language), 5.2 

Professional status и 6.1 Additional information) 

• Секция 4.4 Grading scheme and, if available, grade distribution 

guidance: оценъчна таблица и скала на оценяване напр. 

оценките са от максимална възможна 100%, като минималната 
оценка за успеваемост е 40% 

     

     

Приемливи: 



• Допълнително номериране в подсекциите 
 

• Да се включват оценъчни съждения (напр. секция 6.1) 
 

• Секция 4.2: Programme requirements: представен web link  
вместо изискваната специфична информация за 
програмата 

 

Неприемливи: 



Препоръчителни: 

• Секция 4.3 Programme details: (e.g. modules or units studied), and the 
individual grades/marks/credits obtained: (if this information is available 

on an official transcript this should be used here) и 8: информацията 

може да бъде включена в приложение 

 



• Информационният пакет/ каталогът на курсовете 
да е публикуван на английски език на сайта на 
съответния университет,  да е лесен за употреба и 
да е достъпен без парола 

• ECTК се посочват ясно  за всички курсове, без 
изключение 

 

Задължителни изисквания при 
кандидатстване за ЕСТК Знак за качество: 



• Описание на методологията за измерване на 
натовареността на студентите и определяне на кредитите; 

• Описание на профила на програмата; 

• Информация относно изискванията за практики или на 
ниво програма или на ниво модули и курсове; 

• Използване на таблица със скала на оценките/точките и 
описание на приравняването им към ЕСТК; 

• Споразумение за обучение, подписано с кратко 
закъснение (само няколко дни след започването на 
учебния период);  

• Документ, удостоверяващ пълното признаване на 
кредитите на изходящите студенти.  

 

Приемливи: 



• Задължението да се получават повече от 60 
кредита за академична година, за да се 
реализира Еразъм практика 

  

 

Неприемливи: 



• Всяка част се оценява.  Преценката трябва да оправдава 
резултата: 

 1 се равнява на липсващо,  
 2 – непълно,  
 3 – приемливо/допустимо,  
 4 – добре     
 5 – отлично  
• Точките в bold  
Ако някоя от тях липсва резултатът е 1 за дадената секция и 
Общата заключителна оценка е “отхвърлен” 

 

 

ECTS Знак за качество: course 
catalogue 
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• Списък на предлаганите програми 

• Разпределение на ECTS кредитите 

Информация за 
институцията 

• Придобита квалификация / ценз 

• Ниво на квалификация 

• Профил на програмата 

• Ключови резултати от обучението 

• Структурна диаграма на курсовете 

• Правила за изпитване, оценяване и 
получаване на оценки 

• Course structure diagram 

 

Общо описание 
 

 

 

 

 

• Заглавие на курса  

• Вид на курса 

• Ниво на курса 

• Брой на отпусканите ECTS  кредити 

• Резултати от обучението на курс  

• Съдържане на курсовете 

• Методи за оценяване и критерии 

• Език на преподаване 

 

 

 

 

 

Индивидуални 
курсови 
единици 

Курсов 
каталог: 

подчертаните 
точки 



Кандидатури от България за 2012 г.  



За двете кандидатури: 

• Силни страни: 

 “Кандидатурата показва институционален интерес да се 
придържа към Европейските стандарти” 

 

• Области за бъдещо подобрение: 

 “Ако институцията възнамерява да кандидатства отново за 
сертификат за качество, трябва допълнително да доразвие 
информацията, представена в Дипломното приложение. 
Нещо повече, информацията, представена в ДП трябва да 
бъде ясна, прозрачна и в случаите, когато е включена 
кратка информация като секция или подсекция, трябва да 
се посочват справки в секция 8.”  
 



За подобрение: 

   Информацията, която е включена в секции 2.2, 2.4, 3.1, 3.2 
и 4.2 трябва да бъде по-добре организирана и по-
прозрачна 

• 2.2 Main field(s) of study for the qualification: 

• 2.4 Name and status of institution (if different from 2.3) administering 

studies (in original language): 

• 3.1 Level of qualification: 

• 3.2 Official length of programme: 

• 4.2 Programme requirements: 



• Секция 3.2 Official length of programme: трябва да дава 
продължителността на програмата, представена не 
само като години, но и като кредити 

• Публичната информация трябва да се открива чрез 
нормалните пътища на търсене 

• Всички предоставени копия на ДП заедно с 
кандидатурата трябва да са пълни и да съдържат всички 
изисквани секции, които следват модела на ДП 
 

• В подсекция 4.4 Grading scheme and, if available, grade 
distribution guidance: е направена отпратка към оценъчната 
скала на ЕСТК. Препоръчва се тази справка да бъде 
заместена с оценъчната таблица (ЕСТК, Наръчник за 
потребители, приложение 3) 
 

За подобрение: 



Причини за отхвърляне: 

• Основната причина за отхвърляне на кандидатурите е 
свързана с недостатъчната прозрачност на 
информацията в ДП. Нещо повече, съдържанието на 
някои секции или подсекции в ДП не съдържа важна 
информация, или информацията не е прозрачна, както е 
посочено в следните случаи:  
 

• Справка с Националния класификатор в секция 2.2 Main 
field(s) of study for the qualification не е от полза, тъй като този 
класификатор не е включен в секция 8.  
 

• Подсекция 2.4 Name and status of institution (if different from 2.3) 
administering studies (in original language) е оставена празна, 
вместо да се посочи, че институцията е същата като в 2.3. 



Причини за отхвърляне: 

• Секция 4.2 Programme requirements отпраща към 

националните изисквания (ЗВО и Наредба за държавните 
изисквания за придобиване на висше образование), но 
представената информация не е прозрачна и не е пълна  

• Секция 2.1 Name of qualification and (if applicable) title conferred (in 

original language) показва областта на обучение, но не 

степента/квалификацията, която се получава  



• Консултирани на национално ниво 

• Коментари и препоръки, съвпадащи с тези на ЕАСЕА 

• Справка с Националния класификатор в секция 2.2 

може би трябва да се включи в секция 8  

 

 


