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З А П О В Е Д
НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ 

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

06 октомври 2021 г. № РД-02-1149 гр. Велико Търново

СЪДЪРЖАНИЕ
:
Относно  обявяване  на „Методика  за  ежегодна  оценка  и
класиране на студентите от НВУ „В. Левски“.

Висшите  училища  се  ползват  с  академична  автономия.  Академичното
самоуправление се изразява в право на висшето училище да урежда устройството
и дейността си в собствени правилници в съответствие със Закона за висшето
образование.

На основание чл. 23, ал. 6, т. 11 от Правилника за устройството и дейността
на НВУ „В. Левски”, чл. 5 ал. 4, от Правилника за работата на Академичния съвет
на НВУ „В. Левски”,  решение на Академичния съвет на НВУ „Васил Левски” с
протокол №170/27.04.2021 г.,  както и на основание чл.  55,  ал.  4  от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република България,

З А П О В Я Д В А М:
1. Отменям „Методика за ежегодна оценка и класиране на студентите от

НВУ „В.  Левски”  приета  с  протокол  №53/13.01.2011  г.  на  заседание  на
Академичния съвет и обявена със заповед №114/19.01.2011 г.

2. Обявявам „Методика за ежегодна оценка и класиране на студентите от
НВУ „В. Левски“, приета на заседание на Академичния съвет на НВУ „Васил
Левски” №170/27.04.2021 г. 

3. Със заповедта да се запознае целият личен състав на университета.
Заповедта да се публикува във вътрешната информационна система на НВУ

„Васил Левски” или на официалната интернет страница на Университета.
Изпълнението на настоящата заповед възлагам на Заместник-началника по

учебната и научна част на Университета.

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществя лично.

ЗА НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

ЗАМ.-НАЧАЛНИКЪТ ПО АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ   НА
НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

ПОЛКОВНИК                        П                        ГЕОРГИ КРАЙНОВ

Отдаден със заповед за заместване №РД-02-1125/04.10.2021 г.
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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Методиката  определя  целите,  показателите,  критериите,  реда  и
последователността за оценка и класиране на студентите.
2. Настоящата методика има за цел да:
2.1. повиши мотивацията на студентите за активно участие в учебния
процес;
2.2. регламентира оценяването на студентите;
2.3. определи реда за общо класиране и класиране по специалности.
3. Оценката и класирането на студентите се извършва всяка учебна
година след последния семестриален изпит.
4. Ред за оценка и класиране:
4.1. Класирането  на  студентите  се  извършва  ежегодно  от  отдел
„Учебна и научна дейност“.
4.2. Всеки студент ежегодно се запознава с оценката и класирането си
срещу  подпис  в  протокол  за  запознаване,  неразделна  част  от
документацията за оценка и класиране;
4.3. Всички  възражения  по  оценката  и  класирането  се  отправят  до
декана на факултета, в който студента е записан за обучение.
5. Всеки студент се запознава с настоящата методика в началото на
първи курс. Текстът на методиката е достъпен в електронен формат в
информационната система Infosys (https://infosys.nvu.bg/).

ІІ. ПРИНЦИПИ НА ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА
СТУДЕНТИТЕ

1. Оценяването и класирането на студентите,  обучаващи се в НВУ
„Васил Левски”, се извършва на основата на резултатите от текущите
оценки,  семестриалните  изпити,  държавните  изпити  (защитата  на
дипломни работи),  заложени в учебните планове през целия курс на
обучение  в  образователно-квалификационни  степени  „бакалавър”  и
„магистър“, както и от индивидуалните качествата на студента.
2. При оценяване и класиране се прилагат следните принципи:
2.1. единен модел за оценяване и класиране;
2.2. последователност и непрекъснатост при оценяването;
2.3. комплексност на оценката;
2.4. обективност и ефективност;
2.5. приемственост и актуалност.

Стр. 6 от 9



ІІІ. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА СТУДЕНТИТЕ

1. Показател „Учебна успеваемост“.   Оценката по този показател се
образува  като  сбор  на  оценките  от  дисциплините,  които  влизат  в
следните модули:
1.1. Оценка  от  подготовката  по  специалността: формира  се  като
средноаритметична  стойност  на  текущите  оценки  и  оценките  от
семестриалните изпити от учебните дисциплини, включени в учебния
план.
1.2. Оценка  от  чуждоезиковата  подготовка: формира  се  като
средноаритметична  стойност  на  текущите  оценки  и  оценките  от
семестриалните  изпити  от  учебните  дисциплини  по  чуждоезикова
подготовка, включени в учебния план.
1.3. Оценка  от  практическата  подготовка: формира  се  като
средноаритметична стойност на оценките, поставени по време на стажа
и защитата на стажа.
1.4. Оценка  на  физическата  подготовка:  формира  се  като
средноаритметична  стойност  на  оценките  от  текущите  оценки  и
семестриалните  изпити  от  учебните  дисциплините,  включени в  този
модул на учебния план.
2. Показател „Извънучебна дейност“.   Оценката по този показател
се  формира  от  документираните  оценки  за  участие  и  постигнати
резултати в мероприятия в извънучебната дейност.
2.1. Отношение към институцията – до 6 точки:
2.1.1. Спазване на вътрешните нормативни документи – до 2 точки;
2.1.2. Спазване на разпределение на учебното време – до 2 точки;
2.1.3. Приличен външен вид по време на учения процес – до 2 точки.
2.2. Научна и изследователска дейност – до 6 точки:
2.2.1. участие с доклади в конференции, семинари и други – по една
точка за участие;
2.2.2. участие в международни прояви – по една точка за участие;
2.2.3. участие в олимпиади – индивидуално и/или отборно – по една
точка за участие.
2.3. Спортна и художествено-творческа дейност – до 6 точки:
2.3.1  участие  в  отбори  на  университета  (факултета)  на  спортни
състезания  и  постигнати  резултати  (класиране)  –  по  една  точка  за
участие;
2.3.2. участие в художествена самодейност – по една точка за участие.
2.4. Участие в колективни органи за управление – до 6 точки:
2.4.1. участие в колективни органи за управление – по една точка за
участие в колективен орган;
2.4.2. участие в постоянни и временни комисии  – по една точка.
3. Комплексната оценка и класирането на обучаемите се осъществява
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по  точкова  система  –  бал.  Относителната  тежест  на  приетите
направления за комплексна оценка е както следва:
3.1. резултати от средния успех от подготовката по специалността по
точка 1.1 – с тегловен коефициент 8;
3.2. резултати от средния успех по чуждоезикова подготовка по точка
1.2 – с тегловен коефициент 2;
3.3. резултати от средния успех от практическата подготовка по точка
1.3 – с тегловен коефициент 1;
3.4. резултати  от  средния  успех  от  физическата  подготовка  по
специалността по точка 1.4 – с тегловен коефициент 1;
3.5. Резултатите от средния успех по показателите 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4 –
по описаната точкова система.

Максималният  брой  точки  (бал)  по  тези  показатели  е  96
(деветдесет и шест).
4. Ако в процеса на обучение студентът е участвал в научни форуми
и  конференции  в  чужбина  или  международни  проекти,  към  бала  се
прибавят до 2 точки:
4.1. научни форуми и конференции в чужбина – 1 (една) точка;
4.2. международни проекти – 1 (една) точка.
5. Ако  в  процеса  на  обучение  студентът  е  участвал  в  обмен  на
обучаеми  по  програма  „Еразъм+“,  към  бала  се  прибавят  до  2  (две)
точки.

Максималният  брой  точки  (бал),  който  може  да  достигне
студента за участие в класиране е 100 (сто).

ІV. МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ НА ОЦЕНЯВАНЕТО

Общата  количествена  оценка  (балът)  е  сума  от  оценките  по
отделните  показатели,  умножени  по  съответните  им  тегловни
коефициенти,  като  към  тях  се  прибавят  точки  за  участие  в  научни
форуми  и  конференции  в  чужбина,  в  международни  проекти  или  в
обмен на студенти по програма „Еразъм+“.

Общата оценка се определя по формулата:

(1) Б=8ПС+2ЧП+ПП+ФП+НИД +СХТД+УКОУ +МД+Е,

където Б – общата оценка (бал);
  ПС – подготовка по специалността;
  ЧП – чуждоезикова подготовка;
  ПП – практическа подготовка;
  ФП – физическа подготовка;
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  НИД – научна и изследователска дейност;
  СХТД – спортна и художествено-творческа дейност;
  УКОУ – участие в колективни орган за управление;
  МД – международна дейност;
  Е – участие в обмен по програма „Еразъм“.

V. КЛАСИРАНЕ

1. Класирането  се  извършва  по  критерий  най-висок  общ  бал  в
низходящ ред,  като  студентът  с  най-висок  бал  се  класира  на  първо
място, а този с най-нисък – на последно.

Класирането се извършва:
а. общо за целия випуск (по всички специалности);
б. за всяка специалност.

2. При  определяне  реда  на  класиране,  ако  двама  студенти  имат
еднакъв бал, предимство в подреждането получава този, който има по-
висока оценка по показателя „Подготовка по специалността“.
3. При  равенство  и  по  този  показател,  за  определяща  се  приема
оценката от показателя „Извънучебна дейност“.
4. Студентът,  класирал се  на  първо място в  общото  класиране,  се
определя за първенец на випуска – студенти.
5. Водачите  в  класирането  по  всяка  специалност  се  определят  за
първенци на специалността.

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ:

§1.  При промяна в  нормативната  уредба и  обучение  на  студенти  по
други учебни планове групирането на учебните дисциплини в модули
се  определя  с  решение  на  Академичния  съвет,  като  се  отчитат
изискванията и условията на настоящата методика.
§2.  Методиката  е  приета  от  Академичния  съвет  на  НВУ  „Васил
Левски”  с  протокол  №  170 от  27.04.2021 г.  и  влиза  в  сила  след
обявяването й със заповед на Началника на Университета.
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