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Г л а в а  д е в е т а 

ПРАВИЛА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОЦЕНКИ ОТ ИЗПИТИ, ПОЛОЖЕНИ 

В ЧУЖДЕСТРАННИ УНИВЕРСИТЕТИ В РАМКИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ“ 

 

Чл. 58. (1) Признаването на оценки от положени изпити в чуждестранни 

университети (приемащия/т университет) на студенти, изпратени от ЮФ на 

СУ (изпращащия/т университет) за обучение по програма „Еразъм“ в тях, 

става по молба на студента, подадена до декана в 14 дневен срок след 

приключване на обучението в приемащия университет. 

(2) Молбата се приема за разглеждане когато към нея са приложени 

копия и превод на официалните документи от приемащия университет (учебен 

план, програма или други документи), удостоверяващи наименованието на 

дисциплината, нейния статус (задължителна, избираема, факултативна), 

нейния хорариум, съдържанието на изучаваните теми, вида на изпита и 

съотношението между лекции и упражнения, както и академична справка за 

съответствие на оценката по Европейската система за трансфер и натрупване 

на кредити (ECTS).  

(3) Към молбата се прилага и академична справка за положените изпити, 

издадена от приемащия университет, с легализиран превод на български език. 

(4) Студентът няма право да оттегля молбата си за признаване на изпити, 

след като тя бъде одобрена от декана. 

(5) Оценките се признават от декана след положително становище от 

ФУК на ЮФ. 

(6) Учебната комисия издава положително становище за признаване на 

оценките от положените изпити по програма „Еразъм“ въз основа на писмено 

изразено съгласие, изготвено от преподавател по учебната дисциплина, по 

която се иска признаване на оценката, определен от ръководителя на 

съответната катедра. Становището се изготвя в срок от 14 дни след 

поискването му.  

(7) Положително становище за съответствие се дава при съвпадение на 

не по-малко от 70 на сто в учебните програми на дисциплината, за която е  
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получена оценката за приравняване на изпращащия и на приемащия 

университет. 

(8) Признатата оценка от положения в приемащия университет изпит, 

както и тези, за които липсва положително становище, се приравняват към 

скалата за оценяване в ЮФ от ръководителя на програма „Еразъм“, който ги 

внася в главната книга.  

 (9) Признатата оценка се включва в дипломата на студента като оценка 

по съответната задължителна или избираема учебна дисциплина, преподавана 

в ЮФ. 

(10) Учебните дисциплини с непризнати оценки от положени изпити в 

приемащите университети, както и тези посочени от студента, за които не се 

изисква признаване, се включват в приложението към дипломата като 

факултативни дисциплини с оценката, опредена по реда на ал.8. 

(11) Молбите за признаване на оценки и движението на документите в 

процедурата по признаване на оценки от изпити, положени в чуждестранни 

университети в рамките на обучение по програма „Еразъм“, се отразяват в 

специален регистър, който се разработва, води и съхранява от инспектор 

„Международна дейност“. 

(12) Контролът върху процедурата се осъществява от ръководителя на 

програма „Еразъм“ в ЮФ. 

 


