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Р А Б О Т Е Н    С Т А Н Д А Р Т 

“РЕАЛИЗИРАНЕ НА СЪВМЕСТНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ“ 

 

1. Процесът по реализиране на съвместни образователни програми (двойни 

дипломи, докторски програми и др.) с външни институции включва три 

основни етапа: иницииране, разработване и администриране на програмата.  

2. На етапа ИНИЦИИРАНЕ се изготвя Предложение за реализиране на 

съвместна образователна програма. Предложение може да се инициира от 

първично звено, факултет, Научно-изследователски институт, Център за 

международна образователна дейност (ЦМОД). 

3. Предложението за реализиране на съвместна образователна програма 

включва: 

1) Кратко представяне на институцията – партньор; 

2) Обосновка на търсенето на съвместната образователна програма;  

3) Очакван брой студенти, които ще се обучават в програмата; 

4) Кадрова обезпеченост за реализиране на програмата. 

4. Предложението за реализиране на съвместна образователна програма се 

разглежда и одобрява от Ректора. Ректорът насочва одобреното предложение 

към първично звено за разработване на проект за съвместна образователна 

програма. 

5. На етапа РАЗРАБОТВАНЕ се изготвя Проект за съвместна образователна 

програма. Екипът за изготвяне на проекта се сформира със Заповед на 

Ректора, по предложение на инициатора. В Заповедта се определят 

задълженията, отговорностите и правомощията на екипа. 



6. Проектът за реализиране на съвместна образователна програма включва: 

1) Примерен учебен план, в т. ч. съответно разпределение между двете 

участващи страни; 

2) Времеви план за обучението; 

3) Хорариум по дисциплини;  

4) Такси за обучение; 

5) Минимален брой студенти за реализиране на програмата; 

6) Финансов план; 

7) Предложение на Договор за съвместна образователна програма с 

институцията - партньор; 

8) Кадрова обезпеченост за реализиране на програмата. 

7. Разработеният Проект за съвместна образователна програма се внася от 

ръководителя на екипа с Докладна записка до Декана на съответния 

факултет за обсъждане от Факултетен съвет. При положително становище на 

Факултетен съвет, Деканът внася проекта до Ректора за придвижване към 

Академичен съвет.   

8. Академичен съвет обсъжда Проекта за съвместна образователна програма. 

Решение за изпълнение на съвместната образователна програма се взема от 

Академичен съвет . 

9. Със Заповед на Ректора се определя първично звено за  

АДМИНИСТРИРАНЕ на съвместната образователна програма. 
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