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В съответствие с чл. 41, ал. 2 от ЗВО (ДВ, бр. 112/27.12.1995 г.), 

висшите училища осигуряват за всеки студент възможности за избор на 

учебни дисциплини в рамките на утвърдения учебен план за 

специалността. 

 Според чл. 2, ал. 4  на Наредбата за държавните изисквания за 

придобиване на висше образование на образователно-квалификационните 

степени “бакалавър”, “магистър” и “специалист” (ПМС № 162/23.07.2002 

г., ДВ, бр. 76/06.08.2002г.) избираемите учебни дисциплини осигуряват 

специфични знания и компетентности от областта на специалността.  

 Изборът на избираеми учебни дисциплини трябва да се основана на 

следните принципи: 

● изборът на “специфичната” учебна дисциплина да е предшестван 

от изучаването на фундаментална учебна дисциплина, като получените 

преди това знания служат като основа за усвояване на новите знания; 

● желателно е наборът от избираеми дисциплини да формира 

благоприятни предметни връзки при придобиването на пълния набор от 

специфични знания. 

Избираемите дисциплини в повечето учебни планове са представени 

в групи, като за всяка група е указан семестъра, в който се изучават 

съответните предмети. След всяка група е определен и броят учебни 

дисциплини, който трябва да бъде избран. 

 Изборът на избираемите дисциплини е свободен – всеки студент 

може да избере всяка от посочените учебни дисциплини от съответната 

група. 

 Изборът на избираемите дисциплини за следващия семестър се 

извършва един месец преди приключването на текущия семестър. 

 Той се организира от курсовия отговорник с помощта на курсовия 

ръководител. 

 Курсовият отговорник е длъжен: 

 1. Да извади от учебния план наборът от избираеми дисциплини, 

предложени за избор през следващия семестър и да ги обсъди с всички 

студенти от курса. 

 2. Да съобщи на всички студенти колко от предложените дисциплини 

трябва да се изберат и изучат. 

 3. Да уточни с курсовия ръководител дали съществуват някакви 

пречки за изучаването на предложените дисциплини (напр. частични 

промени на учебния план; временно отсъствие на някои от 

преподавателите – командировка в чужбина; творчески отпуск и др.). 
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 4. При нужда да организира среща на курсовия ръководител със 

студентите от курса за запознаване с характеристиките на отделните 

курсове и за изясняване на поставените въпроси. 

 5. В определения срок /виж по-горе/ изготвя списъци на студентите, 

избрали да изучават съответната дисциплина. 

 6. Списъците се представят на инспектора в учебния отдел за 

организиране на седмичния разпис. 

 7. На базата на представените списъци инспекторът в учебен отдел 

подготвя заповед, която се утвърждава от декана на факултета. 

 В зависимост от избора на студентите за отделните дисциплини може 

да се стигне до формирането на курсове (повече от 10 студенти), по-малки 

групи (5-10 студенти) или до индивидуален избор (1, 2, 3 до 4 студенти). 

 В съответствие с чл. 56 от Правилника за образователните дейности 

на ЮЗУ “Неофит Рилски” при изучаването на избираемите дисциплини е 

уточнено: 

 - ал. 1… когато дадена учебна дисциплина е избрана от 10 и повече 

студенти се реализира пълния обем на хорариума, посочен в учебния план; 

 - ал. 2… когато броят на студентите, избрали дадена дисциплина е 

по-малък от 10, но не по-малък от 5, хорариумът на лекциите и 

семинарните упражнения се редуцира с 10 % за всяка бройка по-малка от 

10. Редукцията не може да бъде повече от 50 %; 

 - ал. 4. В случаите, когато дадена избираема дисциплина е избрана от 

1-4 студенти, тя се изучава по индивидуална програма, чрез консултации, 

осъществени в приемното време на преподавателите за консултации.  

 

 Изпълнението на указанието за избор на избираеми дисциплини 

създава  реални предпоставки за свободен избор от страна на студентите. 

Съобразяването с определените срокове, както и с  клаузите на Правилника 

за образователните дейности е основание за подобряване ефективността на 

обучението и осигуряване на максимална полза за студентите.  
 

 

 


