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В съответствие с чл. 41, ал. 1 от ЗВО (ДВ, бр. 27/27.12.1995 г.) във 

висшите училища обучението се извършва по задължителни, избираеми и 

факултативни дисциплини. 

 Според чл. 2, ал. 5 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. 76/06.08.2002 г.) факултативните дисциплини дават възможност за 

получаване на знания и умения в различни научни области в съответствие с 

интересите на студентите.  

 Всеки студент, който пожелае да изучи факултативна/и дисциплина/и 

трябва да се съобрази със следното: 

 1. Да знае обемът от хорариум, разрешен за изучаване на 

факултативни дисциплини в учебния план на специалността, в която се 

обучава. 

 2. Да знае, че ръководството на университета е взело решение, от 

което следва, че той може да изучи по желание всяка учебна дисциплина, 

която се преподава в университета, независимо от факултета, в който се 

организира обучението.  

 3. Да знае, че в някои учебни планове има предвиден набор от 

факултативни дисциплини и при желание, той може да изучи някои от тях. 

4. Изучените факултативни дисциплини, когато отговарят на т. 1 се 

вписват в дипломата за висше образование. 

Изучаването на дадена учебна дисциплина като факултативна 

изисква: 

1. Студентът да направи справка в съответния учебен отдел за 

семестъра, в който се преподава дисциплината. 

2. При започването на семестъра, студентът подава молба до 

преподавателя-титуляр на учебната дисциплина, в която изразява 

желанието си да изучи съответния предмет като факултативен.  

Преподавателят дава писменото си съгласие за включване в курса. 

3. Студентът внася заверената  молба в учебния отдел на факултета, в 

който се преподава съответната учебна дисциплина, а копие от тази молба 

предоставя при инспектора в учебния отдел на собствената си специалност. 

4. На базата на писменото съгласие инспекторът от учебния отдел  на 

специалността издава индивидуален протокол на студента за явяване на 
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изпит след като е изпълнил задълженията си по учебната програма и е 

получил подпис от преподавателя. 

Важно е да се помни, че факултативните дисциплини се изучават по 

желание на студентите и никой преподавател не може да упражнява натиск 

за изучаване на преподавани от него факултативни дисциплини. 

Дипломата на студента е валидна дори, когато не е изучил нито една 

факултативна дисциплина. 

Изучаването на факултативни дисциплини е възможност и право на 

студента, а не задължение.  
 

 

 

 


