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ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И
ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ
В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
ВЪВЕДЕНИЕ
С настоящите актуализирани правила се уреждат редът и формите на
оценяване на придобитите от студентите знания и умения по време на обучението им
в НСА в съответствие с чл. 44, чл. 44а и чл. 45 от Закона за висшето образование и чл.
137, чл. 138 и чл. 145 от Правилника за устройство и дейност на НСА „Васил Левски“.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 Контролът за проверка и оценка на знанията и уменията на студентите
се осъществява чрез текущи оценки и семестриални изпити, като формата на
изпитване за всяка дисциплина е отразена в учебния план.
 Изпитите са писмени, освен когато спецификата на учебната
дисциплина не изисква друга форма на проверка.
 Писмените работи от семестриалните изпити се съхраняват от
преподавателите за срок, не по-малък от една година от датата на провеждането
на изпита.
 Писмените работи от държавен изпит се съхраняват в архива на НСА за
срок, не по-малък от една година след провеждането на държавния изпит, а
дипломните работи – безсрочно в архива на Библиотеката на Университета.
 Всички оценки са по шестобалната система, която включва: отличен
(6,00); много добър (5,00); добър (4,00); среден (3,00); слаб (2,00). За всички
процедури по оценяване на знанията и уменията на студентите оценките се
вписват в предвидените за това документи – студентската книжка, протоколи,
главни книги.
 Цифровата стойност по шестобалната система – нейният еквивалент по
скалата на ECTS, както следва: отличен 6 (А), много добър 5 (В), добър 4 (С),
среден 3 (D), слаб 2 (Е, FХ, F) се изписват в Европейското дипломно приложение.
ECTS
А
В
С
D
Е

ECTS – оценка и описание
6 – ОТЛИЧЕН (отлично представяне с незначителни пропуски)
5 – МНОГО ДОБЪР (много добро представяне, с познания над средно
ниво и минимални грешки)
4 – ДОБЪР (като цяло работата е добра с определен брой съществени
грешки)
3 – СРЕДЕН (добра разработка със значителни пропуски, минимална
оценка за успех)
2 – СЛАБ (представянето отговаря само на най-минималните критерии и
не дава основание за успех)
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ТЕКУЩИ ОЦЕНКИ И СЕМЕСТРИАЛНИ ИЗПИТИ
 Оценяването на знанията и уменията на студентите чрез текуща оценка
се извършва по време на семестъра и е валидно за дисциплините, за които в
учебния план е посочена тази форма на изпитване.
 Редът и условията за оформяне на оценката се обявяват на студентите
от титуляря на дисциплината в началото на съответния семестър. Възможните
форми на текущо оценяване могат да бъдат:
- Индивидуално изпитване в часовете за упражнения;
- Най-малко две контролни работи;
- Самостоятелно изпълнение на практически задачи и дейности, поставени
от преподавателя;
- Разработване на реферати и защита на тези.
 Текущите оценки се нанасят в изпитни протоколи, изготвени от
организатора на УП и предоставени на изпитващите в последната седмица на
съответния семестър.
 Преподавателят нанася оценките в главните книги в края на семестъра.
 Преподавателят съхранява студентските разработки, материали и други
доказателства за работата на студента за срок, не по-малък от една година от
времето на окончателното текущо оценяване.
 Студентите, неоценени поради отсъствие и/или получили слаби оценки
от текущия контрол, се явяват на изпит по съответната дисциплина на
поправителните и ликвидационните сесии.
 Семестриалните изпити се провеждат в сесии (редовна, поправителна и
ликвидационна) съобразно графика на учебния процес.
 През м. декември и до края на м. май на настоящата учебна година
Учебен отдел изготвя графика за датата, часа и мястото на провеждане на
семестриалните изпити по факултети, специалности и групи, съответно за зимния
и за летния семестър.
 Графикът се поставя на информационното табло и в сайта на НСА –
www.nsa.bg. 
 На основание Наредбата за администриране на учебната дейност в
ОКС „Бакалавър“ всеки отдел изготвя график за допълнителна дата за всеки
изпит за изостанали студенти.
 Изпитите се провеждат по предварително разработен от титуляря
конспект, който е част от учебната програма за всяка конкретна дисциплина.
Водещият преподавател е длъжен да оповести по подходящ начин реда,
условията и формата за проверка на знанията и уменията, както и начина за
формиране на оценката по дисциплината в началото на съответния семестър.
 Изпитите се провеждат от титуляря на дисциплината с участието на
асистент. При провеждането им се спазват изискванията за прозрачност и
обективност в оценяването, както и за недопускане на нарушения от страна на
студентите.
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 При доказан опит за преписване по време на изпит изпитващият е
длъжен да докладва случая на ръководителя и декана с цел предприемане на
необходимите мерки, предвидени в съответните правилници.
 Оценките от изпитите се нанасят в групови изпитни протоколи и/или в
индивидуални изпитни протоколи.
 В срок, не по-късно от три дни след семестриалния изпит
преподавателят е длъжен да впише изпитните резултати в главната книга, а
инспекторатите в Деканатите да внесат оценките в електронната система.


ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ
 Държавният изпит е заключителна изпитна процедура за оценяване
цялостната подготовка на студента и усвоените от него знания и умения по време
на обучението във връзка с придобиване на професионална квалификация.
 Държавният изпит за студентите е съобразен с изискванията на ЗВО и
Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на професионална
квалификация, което предполага два етапа на изпитната процедура: 1. интегриран
практико-приложен изпит и 2. комплексен държавен изпит/защита на дипломна
работа.
 Държавният практико-приложен изпит се провежда в края на
преддипломната педагогическа практика от изпитна комисия, назначена със
заповед на Ректора на НСА.
 Държавният изпит/защитата на дипломните работи се провежда
съгласно графика на учебния процес, във времето за провеждане на държавни
изпити.
 Държавният изпит се провежда по утвърдени конспекти за отделните
специалности. 
 Държавният изпит се провежда от изпитна комисия, назначена със
заповед на Ректора на НСА. Съставът на комисията е съобразен с нормативните
изисквания – най-малко трима хабилитирани преподаватели.
 В заповедта за държавния изпит са упоменати датата, часът и мястото за
неговото провеждане.
 Информацията за датата, часа и мястото на провеждане на държавния
изпит за всяка специалност се огласява на информационното табло и в сайта на
НСА.
 В деня на държавния изпит изпитната комисия запознава студентите с
правилата на изпитната процедура – времетраене на изпита, теглене на изпитните
въпрос, правата и задълженията на студентите по време на изпита.
 При доказан опит за преписване по време на държавен изпит изпитната
комисия има право да отстрани студента, нарушил правилата. Случаят се
докладва на декана с цел предприемане на необходимите мерки, предвидени в
съответните правилници на НСА.
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 След приключване на писмения държавен изпит членовете на комисията
оценяват изпитните резултати и оформят крайната оценка от изпита.
 Срокът за оповестяване на изпитните резултати е непосредствено след
проведения държавен изпит. Председателят на изпитната комисия е длъжен да
впише оценката в протокола и в студентската книжка.
 Защитата на дипломна работа се организира по начин, идентичен на
организацията на писмения държавен изпит.
 Защитата на дипломните работи е публична и се провежда пред изпитна
комисия, назначена със заповед на Ректора.
 За всеки дипломант се попълва отделен протокол с данни за дипломанта
и комисията.
 След приключване на защитата изпитната комисия обсъжда
представянето и оповестява крайната оценка за всеки дипломант. В
индивидуален протокол се вписва окончателната оценка от изпита.
 Учебен отдел вписва в главната книга оценката от проведения
Държавен изпит или защита на дипломна работа със съответните данни.

КОНТРОЛ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИТЕ ПРОЦЕДУРИ
 Комисия по управление на качеството и акредитацията осъществява
перманентен контрол за правилното провеждане на изпитните процедури с оглед
гарантиране обективността и честността при оценяване на знанията и уменията
на студентите.
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