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Проектът на Правилник за организацията на учебната дейност в Мюсюлманския 

духовен университет - София е разработен от избрана от Академичния съвет и назначена от 

Ректора на Висшия ислямски институт - д-р Мустафа Хаджи, комисия в съответствие със 

заповед № 04-20 от 02.04.2013 год., в състав:  

председател: доц. д-р Дурсун Али Тюркмен – изпълняващ длъжността зам.-ректор на 

Висшия ислямски институт; 

членове: 1.Джафер Низамов – секретар на Висшия мюсюлмански съвет и представител 

на Главното Мюфтийство в България; 

2.д-р Сефер Хасанов – член на Академичния съвет, 

3.Айхан Селиман – член на Академичния съвет; 

4.Саадетин Фехми – административен секретар; 

5.Феим Али - секретар; 

6.Джемал Авушин – представител на Студентски съвет; 

7.проф. д-р Илия Ценев – консултант; 

8.проф. д-р Петър Динев - консултант; 

9.инж. Мариана Ширкова - консултант. 

 

Правилникът за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности в Мюсюлманския духовен университет - София урежда условията и реда 

по който се придобиват научни степени и се заемат академични длъжности на основата на:  

1.Закон за висше образование;  

2.Закон за развитие на академичния състав в Република България; 

3.Закон за вероизповеданията; 

4.Закон за защита от дискриминация; 

5.Закон за насърчаване на научните изследвания; 

6.Кодекс на труда;  

8.Правилника за прилагане на закона за развитие на академичния състав в Република 

България; 

9.Постановление на Министерски съвет № 125 от 24.06.2002 год. за утвърждаване 

класификатор на областите на висше образование и професионалните направления; 

10.Устав на Мюсюлманско изповедание; 

11.Други действащи нормативни актове. 

 

Вътрешните нормативни актове на Мюсюлманския духовен университет - София, не 

могат да противоречат на законите, действащите нормативни актове и този правилник. 

 

Религиозните убеждения не са основание за отказ от изпълнение на задълженията, 

установени в Конституцията на Република България и закона. 

 

Свободата на вероизповедание не може да бъде насочена срещу националната сигурност, 

обществения ред, народното здраве и морала или срещу правата и свободите на други лица. 

 

Религиозните общности и институции, както и верски убеждения, не могат да се 

използват за политически цели. 

 

Решения на органите за управление на Мюсюлманския духовен университет - София, 

които са в противоречие със законите, действащите нормативни актове, и с разпоредбите на този 

правилник, са нищожни. 
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Глава първа  

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. (1) С този правилник се уреждат въпросите относно организацията, 

водещите принципи и процедурите за провеждане на учебната дейност в Мюсюлманския 

духовен университет - София (МДУС, висшето училище). 

(2) Този правилник се съставя на основание на чл. 37 от ЗВО и е неразделна част 

от Правилника за устройството и дейността на МДУС. 

(3) Мюсюлманският духовен университет - София приема студенти в 

съответствие с Правилника за приемане на студенти в МДУС и организира обучението 

им. 

 

Чл. 2. (1) Чрез учебната си дейност МДУС подготвя квалифицирани специалисти 

с висше образование в областта на хуманитарните и обществените науки. 

(2) Формите на обучение в МДУС са редовна и задочна (и дистанционна).  

(3) В МДУС се провежда обучение за придобиване на образователно-

квалификационните степени (ОКС) “бакалавър” и “магистър” и образователната и 

научна степен (ОНС) “доктор”. 

(4) Обучението в ОКС “бакалавър” с минимален срок на обучение 4 (четири) 

години и минимален общ брой от 240 (двеста и четиридесет) кредита осигурява базова 

широкопрофилна подготовка по професионални направления и специалности 

(програми). 

(5) Обучението в ОКС “магистър” с минимален срок на обучение 5 (пет) години и 

минимален общ брой 300 (триста) кредита или не по-малко от 1 (една) година. 

(6) Обучението в ОКС “магистър” с минимален брой от 60 (шестдесет) кредита 

след придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ осигурява 

задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в определена 

специалност. 

(7) Лицата, придобили ОКС "бакалавър" в колеж, могат да продължат 

образованието си в ОКС "магистър" само в същото професионално направление след 

като в учебния план на съответната магистърска програма се предвиди допълнителен 

семестър/семестри и общ минимален брой от 120 (сто и двадесет) кредита. 

(8) Обучението в образователната и научна степен “доктор” с минимален срок на 

обучение 3 (три) години след придобита образователно-квалификационна степен 

„магистър“ се осъществява по акредитирани докторски програми, съгласно ЗВО, Закона 

за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за 

приложение на ЗРАСРБ и Правилника за условията и реда за придобиване на научни 

степени и за заемане на академични длъжности в МДУС. 

(9) В МДУС се провежда и продължаващо обучение, чиято организация се 

регламентира с правила, определени от академичния съвет на висшето училище. 

(10) Обучението в МДУС е платено. Размерът на семестриалните такси се 

определя всеки семестър от председателя (на настоятелството) на МДУС по 

предложение на ректора. 

 

Чл. 3. (1) Учебната дейност в МДУС е подчинена на мисията, институционалните 

цели и приоритетите на висшето училище. 
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(2) Цел на образованието в МДУС е подготовката на висококвалифицирани 

специалисти над средното образование и развитието на науката и културата. 

(3) Образованието в МДУС е независимо от идеологии и политически доктрини. 

То се осъществява в съответствие с общочовешките ценности и националните традиции. 

(4) В МДУС не се допускат привилегии и ограничения в обучението, свързани с 

възраст, раса, народност, етническа принадлежност, пол, социален произход, и 

политически възгледи. 

 

Чл. 4. Приемът, обучението и дипломирането на студенти в МДУС се 

организират, координират и контролират от ректора, заместник-ректора по учебната 

дейност и акредитацията (по УДА), от ръководителите и академичните сътрудници на 

специалности (програми) и ръководителите на първичните звена (образователните 

програми). 

 

Чл. 5. Мюсюлманският духовен университет - София обучава студенти по 

програми, акредитирани от чуждестранни висши училища и образователни институции 

в съответствие с дейности по международни договори за сътрудничество с 

академичните партньори на МДУС. 

 

 

Глава втора  

УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Чл. 6. Обучението на студентите е по специалности (програми) и се провежда по 

учебна документация за всяка специалност от професионалните направления на 

областите на висше образование на висшето училище и образователно-

квалификационна степен. 

 

Чл. 7. (1) Учебната дейност в МДУС се провежда по учебна документация, която 

обхваща:  

1. Квалификационни характеристики;  

2. Учебни планове;  

3. Характеристики на изучаваните дисциплини или учебни програми 

(академични стандарти); 

4. Разпис на учебните занятия (Седмични учебни разписи);  

5. Годишни (календарни) графици на учебния процес. 

(2) Програмите за обучение, учебните планове, квалификационните 

характеристики и учебните програми се изготвят в съответствие с изискванията на 

Правилника за устройството и дейността на МДУС и Правилника за устройството и 

действието на системата за оценяване и поддържане на качеството на обучение в 

МДУС. 

(2) Квалификационната характеристика определя целите, които обучението по 

специалността си поставя, методите и средствата за постигането им и сферата на 

професионално приложение на придобитите знания и умения. Характеристиката описва 

философията, структурата и логиката на учебния план. 

(3) Учебният план е основен документ, който определя наименованието, броя и 

разпределението на учебните дисциплини по курсове и семестри, хорариума на 

дисциплините, броя на техните кредити, формите на преподаване и на контрол върху 
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усвояването на знанията и начина на завършване на образованието или придобиване на 

професионалната квалификация. Той се утвърждава от Академичния съвет по 

предложение на Образователната програма.  

(4) Учебната програма е основен документ, който определя целите и задачите на 

обучението по съответната учебна дисциплина, структурата и обема на учебното 

съдържание, учебните форми и формите и процедурите за проверка на усвояването на 

знания, използваните учебни и технически средства, библиографията и изпитния 

конспект. Тя се приема от факултетния, съответно  от академичния съвет по 

предложение на образователната програма и се предоставя на разположение на 

студентите в подходяща форма, определена от факултетния съвет, съответно 

академичния съвет. В програмата се описват и условията за записване и изучаване на 

учебната дисциплина. 

 

Чл. 8. (1) Учебният план и квалификационната характеристика се приемат от 

академичния съвет по предложение на образователните програми и се утвърждават от 

ректора.  

(2) Учебната програма се съставя от преподавателя или преподавателския екип, 

провеждащ учебния курс и се приема от съвета на първичното звено (образователната 

програма). Утвърждава се от зам.-ректора по УДА, в съответствие с функциите му на 

декан.  

(3) Учебният план и учебната програма се изготвят в съответствие с Академичния 

стандарт за учебната програма (описание на лекционен курс). 

 

Чл. 9. (1) Учебните планове и обучението по специалности в МДУС са изградени 

от три надграждащи се групи учебни дисциплини:  

1. Първата група от учебни дисциплини се състои от курсове, осигуряващи 

фундаментална и широкопрофилна подготовка на студентите. Обучението по 

фундаменталните учебни курсове протича в първите години на обучение и са 

задължителни за специалностите от едно и също професионално направление.  

2. Втората група от дисциплини се състои  от специализиращи учебни курсове, 

които са основни за избраната специалност, формират нейния уникален профил и са 

задължителни за студентите от всяка специалност на професионалното направление.  

3. Третата група се състои от избираеми специализиращи учебни курсове, 

които са от различни алтернативни профили на обучението.  

(2) Учебните планове могат да предвиждат още допълнителни (факултативно 

изучавани) дисциплини от различни области на всеки от профилите на обучение.  

(3) Обучението по регулираните специалности се организира в съответствие с 

държавните изисквания. 

 

Чл. 10. (1) Учебната дейност (процес) се организира във времето по учебни 

години, учебни семестри, учебни седмици, учебни дни и учебни часове. 

(2) Учебната година е с продължителност не по-малко от 30 (тридесет) учебни 

седмици и се разделя на 2 (два) семестъра – зимен и летен 

(3) Между учебните години и учебните семестри, както и за Коледните и 

Великденските празници се предоставят ваканции, определени в утвърдения от 

академичния съвет годишен График на учебния процес. 
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(4) Учебната седмица в МДУС е петдневна. Учебните дни се разпределят през 

делничните дни и по изключение в събота и неделя. 

(5) Учебният ден не може да продължава повече от 8 (осем) часа. 

(6) Отлагане или прекъсване на учебни занятия в течение на учебната година се 

разрешава само по време на официални празници или с извънредна заповед на ректора. 

(7) Пропуснати занятия се компенсират в удобно за преподавателя и студентите 

време. 

 

Чл. 11. (1) Разписът на учебните занятия се изготвя за всеки семестър от Учебния 

отдел в съответствие с учебните планове, графика на учебния процес, подадените заявки 

от преподавателите и след съгласуване с ръководителите на отделните образователни 

програми. 

(2) Справките от катедрите, необходими за изготвяне на разписа на учебните 

занятия, се изпращат в Учебния отдел своевременно. Разписът се изготвя служебно при 

непредставяне на данните в определения срок. 

(3) Промени в обявения разпис се правят, по изключение, с обоснован доклад от 

ръководителя на програмата и разрешение на зам.-ректора по учебната дейност. 

(4) Графикът за изпитните сесии се изготвя от Учебния отдел и се обявява една 

седмица преди началото на изпитната сесия. 

(5) Разписът на учебните занятия и графикът за изпитните сесии се предоставят 

на програмните ръководители, утвърждават се от ректора, поставят се на таблата за 

информация във висшето училище и се публикуват в електронната страница на МДУС. 

(6) Продължителността на учебния час е 45 (четиридесет и пет) минути. 

(7) Почивката между учебните часове е с продължителност не по-малко от 15 

(петнадесет) минути. 

 

Чл. 12. (1) Обучението по специалности се организира и осигурява от 

програмните съвети по образователни програми, които носят отговорност за 

съдържанието на учебните планове и програми и учебната работа на преподавателите по 

всяка специалност.  

(2) Програмните съвети координират съдържанието на учебните програми и при 

необходимост препоръчват тяхното актуализиране. 

(3) Студентите посещават учебните занятия съобразно учебния план и са длъжни 

да изпълняват всички задачи по академичния стандарт на съответната дисциплина и 

обявените в началото на учебния семестър изисквания за заверка на семестъра от 

преподавателя. Участието в семинарни и лабораторни упражнения и учебни практики е 

задължително и се контролира с присъствен лист, който всеки преподавател 

задължително предава след завършване на занятията в отдел "Студенти". 

 

Чл. 13. (1) Във МДУС се води следната задължителна документация относно 

учебния процес:  

1. Главни книги;  

2. Протоколи от изпити;  

3. Студентски досиета, в които се съхраняват договора на студента с 

университета и всички документи изисквани от правилниците на МДУС при прием след 

завършено средно образование или прехвърляне от друго висше училище;  
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4. Студентски книжки;  

5. Регистрационна книга на издадените дипломи. 

(2) По време на обучението документите по предходната алинея се водят и 

съхраняват от висшето училище, с изключение на студентската книжка, която се води от 

висшето училище, но се съхранява от студента. 

(3) След завършване на обучението документите по ал. 1 се съхраняват както 

следва:  

1. по т. 1 и т. 5 – за вечни времена;  

2. по т. 2 – 10 (десет) години след завършването на образованието;  

3. по т. 3 – 3 (три) години след завършването на образованието.  

(4) Редът за водене и съхраняване на документацията на учебния процес се 

определя от закона и правила, приети от академичния съвет. 

(5) Статут на студент/докторант се придобива при записване в МДУС и се губи 

след отписване със заповед на ректора. 

 

Глава трета  

ФОРМИ НА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ 

Чл. 14. (1) Учебната дейност се организира в аудиторни и извънаудиторни 

учебни форми.  

(2) Формите на аудиторната учебна дейност са: лекции, семинарни, практически 

и лабораторни упражнения и практикуми.  

(3) Формите на извънаудиторна учебна дейност са: учебна, специализираща или 

преддипломна практика, стаж, консултации и самостоятелна работа.  

(4) Самостоятелната работа на студентите се осъществява в следните форми на 

учебна дейност: работата с литературни (библиографски) източници и бази от данни, 

разработването на реферат върху зададена тема, курсова работа, задача или проект, 

семестриален проект, практическа разработка.  

(5) Студентите участват във форми на научноизследователската дейност, 

организирани от МДУС: семинари, конференции, студентски научни сесии, работа по 

проекти, и др. 

(6) Формите за проверка и оценка на знанията и уменията на студентите и 

изискванията към изпита (текущата оценка) се определят в учебните планове и 

академичните стандарти (характеристики) на изучаваните дисциплини. Оценяването на 

знанията в МДУС се извършва в съответствие с Правилника за провеждане на изпитите 

и оценяване на знанията и уменията на студентите и дипломантите в МДУС, 

утвърден от академичния съвет. 

 

Чл. 15. (1) Лекцията се провежда в монологично и диалогично (интерактивно) 

взаимодействие със студентите от една или няколко специалности от професионалното 

направление, изучаващи учебния курс и формиращи отделен лекционен поток.  

(2) Семинарните упражнения се провеждат от семинарни групи в активно 

взаимодействие между преподавателя и студентите чрез дискусия, работа по казуси, 

ролеви игри, симулации и други методи на обучение, задачи или теми, в зависимост от 

спецификата на учебния курс.  
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(3) Практическите и лабораторните упражнения, и практикумите, са форми на 

практическа работа в оборудвани учебни лаборатории и специализирани класове на 

МДУС, протичаща с методическата помощ на преподавател.  

(4) Учебната, специализиращата и преддипломната практика се провеждат в 

институции академични партньори на МДУС, организации или фирми, в учебната 

джамия, или в оборудвани учебни зали на МДУС. По изключение и в зависимост от 

спецификата на специалността практиката може да се провежда като организирани 

наблюдения, екскурзии или експедиции.  

(5) Консултацията е форма, ориентирана към индивидуалните потребности и 

интереси на всеки студент. Всеки преподавател в МДУС обявява на студентите време, 

отредено за индивидуални консултации.  

(6) Формите на самостоятелна работа, тяхното разпределение и оценяване се 

определят в учебната програма. В началото на семестъра, преподавателите информират 

студентите за условията за изпълнение на самостоятелните учебни форми в курса. 

 

Чл. 16. Учебното съдържание се разпределя в учебни дисциплини.  

(2) Обучението по учебните дисциплини се осъществява чрез формите, 

предвидени в учебния план, съгласно чл. 11 и чл. 12 от този правилник.  

(3) Участието в семинарни упражнения и учебни практики, както и изпълнението 

на всички задачи по учебната програма на съответната дисциплина е задължително. 

 

Чл. 17. (1) Учебната дисциплина предоставя система от знания в определена 

област на науката и практиката и методи за тяхното усвояване и прилагане.  

(2) Учебните дисциплини са:  

1. Задължителни;  

2. Избираеми;  

3. Факултативни. 

(3) Не по-малко от 70 на сто от лекциите по задължителните учебни дисциплини 

се четат от хабилитирани преподаватели, а по избираемите и факултативните – от 

хабилитирани преподаватели и по решение на програмния съвет –  от главни асистенти 

и асистенти с научна степен и/или от водещи професионалисти от практиката по 

специалността. 

(4) Завършването на образованието се установява от усвояването на 

задължителните и определен брой избираеми учебни дисциплини съгласно учебния план 

за съответната образователно-квалификационна степен и специалност.  

(5) Оценките по факултативните учебни дисциплини се вписват в учебната 

документация (главна книга, студентска книжка и диплома), без да се включват в общия 

успех. 

 

Чл.18. (1) Учебното съдържание се определя в учебни планове и учебни 

програми.  

(2) Учебният план определя наименованието, броя и разпределението на 

учебните дисциплини по курсове и семестри, хорариума на дисциплините, броя на 

техните кредити, формите на преподаване и на контрол върху усвояването на знанията и 

начина на завършване на образованието или придобиване на професионалната 
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квалификация. Той се утвърждава от Академичния съвет по предложение на 

Образователната програма.  

(3) Всяка учебната програма определя целите и задачите на обучението по 

съответната учебна дисциплина, структурата и обема на учебното съдържание, учебните 

форми и формите за проверка на усвояването на знанията. Тя се приема от 

Факултетния/Академичния съвет по предложение на Образователната програма и се 

предоставя на разположение на студентите в подходяща форма, определена от 

Факултетния съвет.  

(4) Учебният план за студентите в образователно-квалификационна степен 

„бакалавър” и „магистър” може да бъде променян с решение на Академичния съвет по 

мотивирано предложение на програмния съвет. Изменение на учебния план в обем общо 

до десет на сто не се утвърждава от Академичния съвет. Не се допуска изменение на 

учебния план повече от тридесет на сто за един випуск, а на учебна програма след 

началото на учебната година.  

(5) За организиране на съвместни магистърски програми между Образователните 

програми се сключва споразумение, което се утвърждава от Ректора. 

 

Глава четвърта  

КРЕДИТНА СИСТЕМА  

Чл.19. (1) Организацията на обучението в МДУС се осъществява чрез кредитна 

система, основаваща се на пълната студентска заетост, необходима за усвояване на 

знанията и придобиване на уменията в процеса на обучението по специалността и по 

всяка учебна дисциплина. 

(2) Кредитната система на МДУС съответства на Европейската система за 

натрупване и трансфер на кредити (ESTC). 

 

Чл. 20. (1) Пълната студентска заетост, необходима на студентите за усвояване 

на знанията и придобиване на уменията, заявени в учебните програми, се измерва с 

кредити.  

(2) Пълната студентска заетост, равняваща се на един кредит, е от 25 (двадесет и 

пет) до 30 (тридесет) часа. Аудиторната заетост в един кредит е 10 (десет) часа.  

(3) Всеки учебен курс притежава кредитна равностойност, определена от учебния 

план.  

(4) Кредити от учебен курс се придобиват при положително оценена студентска 

заетост.  

(5) Кредити от учебни курсове, траещи два семестъра, се придобиват след 

успешно приключване на целия курс.  

 

Чл. 21. (1) Обучението предвижда натрупване на 60 (шестдесет) кредита за 

учебна година, по 30 (тридесет) на семестър, придобивани при условията и по реда на 

учебния план.  

(2) При обучение по индивидуален учебен план (или при съкратени срокове) 

годишният обем кредити може да бъде по-малък или по-голям, като се спазват 

условията на чл. 16 от този правилник.  
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(3) При определени условия и в зависимост от индивидуалните си интереси, 

студентите могат да придобиват кредити от допълнителни (факултативни) учебни 

курсове, които са над кредитите, придобивани по учебния план, но не ги заменят.  

(4) При условията и по реда на описан в учебната програма на изучаваната 

дисциплина студентите могат да придобиват кредити от участие във форми на 

научноизследователската дейност в МДУС.  

 

Чл. 22. (1) Образователно-квалификационна степен “бакалавър” завършва с 240 

(двеста и четиридесет) кредита, натрупани по учебния план), от които 10 (десет) са за 

държавен изпит.  

(2) Образователно-квалификационна степен “магистър”, след завършване на 

степента “бакалавър” по същата специалност, завършва с най-малко 60 (шестдесет) 

кредита, като 15 (петнадесет) от тях са за успешно защитена дипломна работа или 

държавен изпит.  

(3) Образователно-квалификационна степен “магистър” с петгодишен срок на 

обучение завършва с най-малко 300 (триста) кредита, натрупани по учебния план), като 

15 (петнадесет) от тях са за успешно защитена дипломна работа или държавен изпит.  

 

Чл. 23. Кредитната система осигурява на студентите възможност за избор на 

дисциплини, учебни форми и форми на самостоятелна работа, както и за мобилност на 

основата на взаимно признаване на отделни периоди на обучение като част от учебния 

план на специалността и образователно-квалификационната степен. 

 

Глава пета  

ПРИЗНАВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИДОБИТО В 

ЧУЖДЕСТРАННИ ВИСШИ УЧИЛИЩА  

Чл. 24. Признаването на висше образование, придобито в чуждестранни висши 

училища, е официално писмено потвърждаване на валидността на дипломата за висше 

образование или на друг аналогичен документ, издаден от образователна институция, 

призната от компетентен държавен орган за част от системата на висше образование на 

съответната държава. 

 

Чл. 25. Не се допуска до оценяване за съответствие с държавните изисквания за 

придобиване на висше образование в Република България:  

1. Документ, представен за признаване, който не е диплома или друг 

аналогичен документ за висше образование, издаден от образователна институция, 

призната от компетентен държавен орган за част от системата на висше образование на 

съответната държава; 

2. Диплома, издадена от чуждестранно висше училище, признато от 

компетентен държавен орган на съответната държава по местонахождение на висшето 

училище за част от системата й на висше образование, но обучението е проведено в 

структури на територията на друга държава, които не са открити и не функционират по 

законоустановения ред;  

3. Документ, удостоверяващ завършено висше образование, за който след 

извършване на проверка се установи, че не е издаден от съответното висше училище. 

 

Чл. 26. (1) Лицата, желаещи признаване на висшето си образование, подават 

писмено заявление, към което представят следните документи:  
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1. Оригинал и копие на дипломата за висше образование или на друг 

аналогичен документ, издаден от образователна институция;  

2. Оригинал и копие на приложението към дипломата, както и оригинал и 

копие на европейско дипломно приложение, ако притежават такова;  

3. Копие на документ за самоличност и документ, удостоверяващ промяната в 

имената на заявителя, ако е налице такава;  

4. Документите по ал.1, т. 1 и 2, с изключение на европейското дипломно 

приложение, се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с разпоредбите на 

международните договори на Република България с държавата, в която са издадени. При 

отсъствие на такива разпоредби – по общия ред за легализациите, преводите и заверките 

на документи и други книжа. Документът, удостоверяващ промяната в имената на 

заявителя по ал. 1, т. 3, представен на чужд език, трябва да бъде придружен с превод на 

български език.  

(2) Подаването на документите по ал.1 се осъществява лично от заявителя или 

чрез упълномощено от него лице в МДУС.  

 

Чл. 27. Признаването на висше образование включва:  

1. Проверка на статута на висшето училище, издало документите;  

2. Проверка на автентичността на документите и оценяване на съответствието 

на данните от тях с държавните изисквания за придобиване на висше образование в 

Република България;  

3. Проверка за наличие на основанията по чл. 21 от този правилник;  

4. Вземане на решение за: признаване на образователно-квалификационна 

степен на висшето образование с професионална квалификация, когато тя е посочена в 

дипломата; отказ за признаване, или за прекратяване на процедурата по признаване. 

 

Чл. 28. Признаването на висше образование, придобито в чуждестранни висши 

училища, се отказва, когато се установят съществени различия в съответствието на 

представените документи и държавните изисквания за придобиване на висше 

образование в Република България. 

 

Чл. 29. Университетският орган за координация на институционалните принципи 

и процедури по признаване на образователни кредити е комисията по учебна дейност 

към академичния съвет на МДУС, председателствана от зам.-ректора по учебната 

дейност и включваща ръководителите на първичните звена и началника на учебния 

отдел.  

 

Чл. 30. (1) Комисията разглежда и внася за решение в академичния съвет 

предложението за признаване на висше образование, придобито в чужбина, с цел 

продължаване на образованието в МДУС.  

(2) Академичният съвет взема решения за признаване на висше образование, 

придобито в чужбина, с цел продължаване на образованието в МДУС. 

 

Глава шеста  

ФОРМИ И ПРОЦЕДУРИ НА ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА И 

УМЕНИЯТА 

Чл. 31. Формите и процедурите за провеждане на изпити, контрол и оценяване на 

знанията и уменията на студентите и дипломантите в Мюсюлманския духовен 
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университет - София се определят от Правилника за провеждане на изпитите и 

оценяване на знанията и уменията на студентите и дипломантите в МДУС. 

 

Глава седма  

УЧЕБЕН (КАЛЕНДАРЕН) ГРАФИК  

Чл. 32. (1) Учебният процес е организиран в учебни години и учебни семестри. В 

една учебна година се провеждат два учебни семестъра - зимен и летен.  

(2) Продължителността на всеки семестър за студентите от редовно обучение се 

определя с годишния учебен (календарен) график.  

(3) Годишният учебен график определя периода за провеждане на присъствените 

занятия за студентите от задочно (и дистанционно) обучение, а продължителността им е 

в зависимост от аудиторната заетост, предвидена в учебния план.  

(4) Дневната продължителност на аудиторните занимания по една дисциплина за 

студентите от редовно обучение не надвишава 6 (шест) учебни часа. За студентите от 

задочно обучение, зам.-ректорът по учебна дейност може да разрешава по изключение 

по-голяма дневната продължителност на занятията - до 8 учебни часа.  

(5) Семинарните занятия се планират за всяка учебна група в специалността, като 

броят на студентите в една учебна група е не по-малко от 25 (двадесет и пет) души. За 

провеждането на лабораторните и практическите упражнения, учебните групи могат да 

се разделят на две и повече подгрупи.  

(6) Обособяването на групите се извършва в началото на всяка учебна година, 

така че да се удовлетворят условията на предшестващата алинея. 

 

Чл. 33. (1) В МДУС се провеждат три вида изпитни сесии:  

1. Редовна – след края на всеки семестър;  

2. Поправителна – след приключване на редовната изпитна сесия;  

3. Допълнителна – преди началото на следващата учебна година.  

(2) Изпитните сесии за студентите от задочно обучение могат да се насрочват и 

по друго подходящо време, но не по-късно от началото на следващия семестър.  

(3) Извън изпитните сесии по ал. 1 и ал. 2 с разрешение на зам.-ректора по УДА 

могат да се организират извънредни сесии по отделни учебни дисциплини.  

(4) Извънредните изпитни сесии се организират при условие, че аудиторната 

работа по съответната учебна дисциплина е приключила.  

(5) Не се допуска:  

1. Явяване на повече от един изпит в един учебен ден; 11  

2. Явяване на изпит извън сградата на МДУС;  

3.Явяване на изпит на дата извън учебния календарен график на 

специалността.  

(6) По изключение зам.-ректорът може да разреши явяване на изпит на дата от 

графика на друга специалност или форма на обучение. Искане за разрешение се прави 

чрез писмена молба, подадена в срок до 3 (три) дни преди датата на изпита.  

(7) За явяване на допълнителната и други извънредни сесии се заплащат 

допълнителни такси, чийто размер се определя от Председателя на настоятелството на 

МДУС. 
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Глава осма  

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ  

Чл. 34. Условията и процедурите за прием на студенти в МДУС се уреждат в 

Правилника за прием на студенти, актуализиран ежегодно от академичния съвет.  

 
Чл. 35. Студентите в МДУС имат право:  

1. Да ползват материалната база на МДУС.  

2. Да участват в научноизследователската, творческата и иновационната 

дейност в МДУС.  

3. Да се сдружават в учебни, научни, културни и спортни общности за защита 

и удовлетворяване на своите интереси, както и да членуват в международни 

организации, чиято дейност не противоречи на законите на Република България.  

4. Да участват в дейностите по измерване и контрол на качеството, като дават 

мнение за учебните планове, учебните курсове, методите на преподаване и 

административното обслужване в МУДС.  

5. Да предлагат въвеждането на нови дисциплини в учебните планове или 

отпадането на съществуващи дисциплини.  

6. Да избират учебни курсове, учебни форми и форми на самостоятелна 

работа.  

7. Да се преместват в друга специалност или форма на обучение.  

8. Да се преместват в друго първично звено или висше училище.  

9. Да придобиват втора специалност.  

10. Да прекъсват обучението си.  

11. Да се обучават по индивидуален учебен план и в съкратени срокове.  

12. Да придобиват по-висока образователна степен.  

 
Чл. 36. Студентите в МДУС са длъжни:  

1. Да спазват разпоредбите на този правилник, Правилника за вътрешния ред и 

поведение на студентите и докторантите, и другите административни актове на органите 

за управление на МДУС.  

2. Да записват семестъра и учебната година в определените срокове, условия и 

процедури.  

3. Да изпълняват задълженията си по учебните планове и програми, 

изискванията за аудиторна и самостоятелна работа, текущ и семестриален контрол.  

4. Да опазват материалната база на МДУС.  

5. Да пазят името и престижа на МДУС.  

 
Чл. 37. (1) Записването на семестъра и на избираемите курсове за семестъра става 

в учебния отдел и в срокове, определени от МДУС.  

(2) Записването на семестъра се отбелязва в студентската книжка и в главната 

книга.  

(3) Записването на семестъра става при условие, че е внесена семестриалната 

такса за обучение в МДУС. Семестриалните такси се внасят в срокове, определени със 

заповед на председателя на настоятелството на МДУС.  
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(4) Студентите, които не са внесли семестриалната такса в срок, прекъсват 

обучението си в МДУС.  

(5) Студентите могат да презаписват един и същ семестър или учебна година - 

тяхното обучение продължава по индивидуален учебен план.  

(6) Студентите, приети в първи курс, записват учебната година по реда на 

Правилника за прием на студенти в МДУС. 

 
Чл. 38. (1) Прекъсване на обучението се допуска при: 

1. Тежко заболяване, установено от лекарска консултативна комисия – до една 

учебна година; 

2. Бременност, раждане и отглеждане на дете до тригодишна възраст – до две 

учебни години; 

3. При продължаване на обучението в чуждестранен университет след 

успешно завършен първи курс – до две учебни години; 

4. При други причини, уважени от ректора. Това право може да се ползва 

еднократно по време на целия курс на обучение - до една учебна година. 

5. По убедителни лични причини – до две учебни години. 

(2) Срокът на прекъсване на обучението не може да бъде повече от 4 (четири) 

години за студенти от образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и 2 (две) 

години за студенти от образователно-квалификационна степен „магистър“, а за 

докторантите повече от 2 (две) години. 

(3) Прекъсване на обучението се разрешава от ректора по предложение на 

ръководителя на програмата въз основа на молба от студента или докторанта, към която 

се прилагат документи, удостоверяващи наличието на основание за прекъсване. Редът на 

разглеждане и сроковете на молбите по този член се определят със заповед на ректора. 

(4) Прекъсналите студенти възстановяват студентски права с молба до зам.-

ректора по УДА, подадена в срок до две седмици преди началото на семестъра. 

(5) След изтичане на срока на прекъсването прекъсналите студенти презаписват 

съответния семестър и повтарят изучаването на дисциплините, по които нямат заверка. 

Дисциплините, по които студентът е получил заверка, се презаверяват служебно. За 

презаписания семестър се заплаща семестриална такса. След възстановяване на 

обучението си прекъсналите студенти се обучават по учебния план на випуска, с който 

продължават обучението си, и ако се налага, полагат приравнителни изпити. 

(6) Студенти, които до 5 (пет) години от прекъсването не възстановят студентски 

права, се отстраняват от МДУС. Те могат да кандидатстват в МДУС на общо основание, 

като в такива случаи признаване на образователни кредити става по реда на този 

правилник. 

(7) Заповедите за прекъсване и възстановяване на обучението се издават от 

ректора, като в тях се излагат причините на прекъсването, условията и сроковете за 

възстановяване и полагане на изпити. 

(8) Прекъсналите обучението си студенти не се ползват със студентски права. В 

периода на прекъсването те имат единствено правото да се явяват на изпити на всички 

изпитни сесии, но при условията за явяване на допълнителна сесия, съгласно условията 

на индивидуалните си заповеди за прекъсване. 
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(9) Студентите могат да прекъсват обучението си по собствено желание поради 

причини от личен характер. Прекъсване по собствено желание става с молба до зам.-

ректора по УДА. 

 
Чл. 39. (1) Студент или докторант се отписва при успешно завършване курса на 

обучение или при напускане или преместване. 

(2) Студентите имат право да се отпишат и напуснат МДУС. Отписването става с 

молба до ректора.  

(3) Студентите имат право да се отпишат при преместване в друго висше 

училище. Разрешение за преместване се дава от ректора след края и преди началото на 

следващата учебната година.  

(4) Преместване на студент или докторант от друго висше училище се разрешава 

от Ректора по предложение на първичните звена. В МДУС могат да бъдат приемани 

студенти от други висши училища на основата на взаимно признаване на кредити и 

периоди на обучение.  

 
Чл. 40. (1) Отстранен студент може да бъде възстановен по преценка и със 

заповед на ректора не по-късно от 3 (три) години след загубване на студентските права, 

само ако има завършен първи курс на обучение. Това право може да се упражнява 

еднократно. 

(2) Във всички останали случаи студентите възстановяват студентските си права 

чрез кандидатстване за прием по специалността (програмата). 

(3) На възстановените студенти се признават положените преди отстраняването 

изпити. Курсът и семестърът на възстановените студенти се определят от ръководителя 

на програмата в зависимост от изпитното им състояние и учебните планове на випуска, с 

който продължават обучението си и, ако се налага, се полагат необходимите 

приравнителни изпити. 

(4) Не се допуска възстановяване на студентските права по този ред, в случаите 

на отстраняване поради фалшификация на документи. Възстановяването става само чрез 

повторно кандидатстване за прием. 

 
Чл. 41. Отстранените и прекъснали студенти имат право да възстановяват 

студентските си права не повече от два пъти за срока на обучението си в МДУС. 

 
Чл. 42. (1) Преместване на студент от една програма на обучение в друга 

програма на обучение в МДУС се разрешава от зам.-ректора по АДА или ректора и се 

извършва след края на учебен семестър и преди началото на следващ учебен семестър. 

(2) Студентите, желаещи да се преместят, подават молба до ректора най- късно до 

началото на учебната година в отдел "Студенти". 

(3) Преместването се извършва с решение на ректора при съгласие на 

ръководителя на приемащата програма. 

(4) Образователните програми могат да определят и други допълнителни условия 

за преместването по ал. 1. 
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Чл. 43. (1) Студенти, които имат общ среден успех не по-малко от много добър 

(4,50), могат да се обучават в съкратени срокове по индивидуален учебен план, след 

завършване на съответната учебна година.  

(2) Разрешение за обучение в съкратени срокове по индивидуален учебен план се 

дава от зам.-ректора по АДА. Индивидуалният учебен план се утвърждава от ректора. 

 
Чл. 44. (1). Студентите от могат да се обучават по втора програма от списъка на 

програмите, по които се извършва прием на студенти в МДУС. 

(2) Обучението по втора програма се провежда едновременно с това по основната 

програма. То може да започне при условие, че включването във втората програма ще се 

извърши с не повече от 5 (пет) приравнителни изпити. 

(3) На успешно завършилите обучението си по втора програма се издава 

съответната диплома за висше образование. 

(4) Обучението по втора учебна специалност (програма) се извършва по 

индивидуален учебен план. Той се утвърждава от ръководителя на програмата, по която 

се провежда обучението, съгласувано с основната програма, в която се обучава 

студентът. 

(5) Учебното съдържание за обучение по втора учебна специалност (програма) се 

определя на базата на действащ в МДУС учебен план за съответнатаспециалност, като 

изпитите, положени от студента в основната му специалност се признават по 

установения ред. По останалите учебни дисциплини студентът изпълнява всички 

предвидени задължения по учебния план за втората специалност – лекции, семинарни и 

лабораторни упражнения, курсови проекти, курсови работи, и др. 

(6) Условията за постъпване във втора учебна специалност се определят от 

програмния съвет на приемащата образователна програма. 

(7) За обучението по втора учебна специалност се заплаща допълнително 

половината такса, предвидена за нея. 

 
Чл. 45. (1) Режимът на обучение на студентите с трайни увреждания и намалена 

работоспособност, военноинвалиди, бременните студентки и майки с деца до 6-годишна 

възраст се избира от тях и може да се проведе по един от следните начини: 

1. По индивидуален учебен план и индивидуален график за явяване на всички 

сесии. Индивидуалният учебен план може да включва прехвърляне на учебни 

дисциплини в по-горен курс с удължаване на общия срок на обучение. 

2. С по-продължителни отсъствия от учебни занятия (лекции и семинарни 

упражнения), но не повече от 50 на сто, и при задължително изпълнение на всички 

лабораторни упражнения, курсови проекти и курсови работи. 

(2) С разрешение на зам.-ректора по учебния процес студентите с трайни 

увреждания и намалена работоспособност, военноинвалиди, бременните студентки и 

майки с деца до 6-годишна възраст могат да се записват в по-горен курс условно с до 4 

(четири) неположени изпита от предшестващата година, но ако не ги издържат през 

новата учебна година, не могат да преминат в по-горен курс. 

(3) Срокът на обучение на студентките-майки с деца до 6-годишна възраст може 

да бъде удължаван с прекъсване до 2 (две) години за всяко дете. 
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(4) Облекченията, предвидени за студентките-майки, се ползват от студентите-

бащи, след като представят документ (уверение), че майката е студентка и не ползва 

облекченията за майчинство за същия срок. 

(5) Студентите сираци и диспансеризирани могат да се явяват на изпити и извън 

изпитните сесии. Това право се дава с разрешение на зам.-ректора по учебната дейност. 

(6) Облекченият режим се разрешава от зам.-ректора по учебната дейност за 

определен срок. 

 
Чл. 46. (1) Студенти, продължаващи обучението си в чужбина по програми на  

ЕС или по договор с партньорски университети заминават с разрешение на ректора,. За 

това време те остават със статут на редовни студенти. 

(2) Един екземпляр от заповедта се съхранява в досието на студента. 

(3) Изучаваните от студентите дисциплини в чужбина се признават съгласно 

действащия в МДУС учебен план. Дисциплините, които не са признати или не са 

изучавани съгласно действащия в МДУС учебен план, трябва да бъдат положени след 

завръщането като приравнителни (при необходимост и чрез индивидуален учебен план). 

(4) При случаи, неописани в горните членове, окончателно решение взима зам.-

ректора по учебната дейност. 

 
Чл. 47. (1) Студентите имат право по собствено желание да повторят учебния 

семестър или учебната година с разрешение на ректора, като заплащат определената 

семестриална такса за обучение за всеки повторен семестър. Повтаряне на учебна 

година или семестър се разрешава не повече от два пъти за срока на обучение. 

(2) При повтаряне на учебна година или семестър по собствено желание 

студентът се обучава по учебния план на випуска, с който продължава обучението си и 

ако се налага, полага приравнителни изпити. 

 
Чл. 48. (1) Преместване на студент от друго висше училище се разрешава в 

съответствие с Правилника за приемане на студенти в МДУС при условия, определени 

от програмния съвет на първичното звено. 

(2) Преместване се допуска не по-рано от края на семестър и не по-късно от 

началото на следващ семестър в МДУС. 

(3) При преместване положените изпити се зачитат, само ако хорариумът по 

същата учебната дисциплина е не по-малък от 80 на сто от предвиденото в учебния план 

и съдържанието е еквивалентно. Програмният съвет може да признае обучение по даден 

предмет, но да изиска проверка на знанията чрез полагане на изпит. 

(4) Студент, придобил студентски права в чуждестранно легитимно висше 

училище, признато по законодателството на съответната държава, може да продължи 

образованието си в МДУС при условията на ал. 1, ал. 2 и ал. 3. 

(5) Кандидатът за преместване подава в определен от ректора срок в отдел 

„Студенти“ или по електронен път документите, изисквани в Правилника за приемане на 

студенти в МДУС. 

(6) Преместването се разрешава от ректора въз основа на предложение от 

ръководителя на съответната програма. 
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(7) Ръководителят на програмата признава положените семестриални изпити в 

съответствие с ал. 3 и определя формата на обучение на студента в съответния семестър 

- или на общо основание или по индивидуален учебен план. 
 

Чл. 49. (1) За неизпълнение на този правилник и други вътрешни нормативни 

актове на органите за управление и университетската администрация на МДУС на 

студентите се налагат следните наказания:  

1. Забележка;  

2. Мъмрене;  

3. Отстраняване за една учебна година;  

4. Отстраняване от МДУС.  

(2) Наказанията по ал.1 се налагат от ректора по предложение на зам.-ректора по 

АДА или програмния координатор на образователна програма. 
  

Чл. 50. (1) Студент, за когото е установено, че преписва, прави опит за 

преписване или предприема други измамни действия по повод явяване или провеждане 

на изпит, се наказва с лишаване от право да положи изпит по съответната дисциплина за 

срок от 1 (една) календарна година.  

(2) След изтичане на срока на наказанието студентът може да се явява на 

съответния изпит и след заплащането на парична санкция в размер на стойността на 

придобиваните кредити по съответната дисциплина.  

(3) Наказанието се налага със заповед на ректора, по доклад на координатора на 

образователна програма.  

 

Глава девета  

ДИПЛОМИРАНЕ 

Чл. 46. (1) Обучението на студентите в МДУС по всяка специалност и 

признаването на съответната образователно- квалификационна степен завършва с 

държавен изпит или защита на дипломна работа, определени с учебния план. 

(2) Държавният изпит и защитата на дипломна работа се провеждат в 

съответствие с Правилника за провеждане на изпитите и оценяване на уменията на 

студентите и дипломантите в МДУС. 

(3) До разработване на дипломна работа се допуска студент, който има несъбрани 

не повече от 15 (петнадесет) кредитни точки от общия брой кредитни точки предвидени 

в учебния план на специалността. 

(4) Студент, допуснат до разработване на дипломна работа, има право да се яви 

на първа, втора и ликвидационна сесия в срок от една година от полагането на 

последния семестриален изпит. Ако не положи изпитите през тези сесии, той има право 

да се яви на следващите две последователни редовни сесии. 

(5) До защита на дипломна работа се допуска студент, който е положил успешно 

всички семестриални изпити по задължителните и определените в учебния план 

минимален брой избираеми дисциплини и е провел предвидените учебни практики. 

(6) Защитите на дипломни работи се провеждат от назначена от ректора изпитна 

комисия в съответствие с Правилника за устройството и дейността на МДУС и 

Правилника за провеждане на изпити и оценяване на знанията и уменията на студенти 

и дипломанти в МДУС, освен когато в закон е предвидено друго. 
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Чл. 47. (1) За завършили пълния курс на обучение се считат студентите, които са 

изпълнили изцяло изискванията на учебния план по съответната специалност, положили 

са успешно държавния изпит и/или са защитили дипломните си работи (проекти). 

(2) Завършилите пълния курс на обучение получават диплома за завършена 

степен на висше образование с приложение към нея и придобиват специалност и 

квалификация съгласно утвърдените учебни планове. 

(3) При подписани двустранни споразумения между МДУС и чуждестранно 

висше училище може да се издава диплома от двете висши училища. Условията за 

издаване на двойна диплома се уточняват в двустранното споразумение. 

 

Глава десета  

ДОКТОРАНТИ  

Чл. 48. (1) Обучението по образователна и научна степен доктор е в редовна и 

задочна форма и чрез самостоятелна подготовка и се извършва по индивидуален учебен 

план, утвърден от факултетния, съответно научния съвет по предложение на програмния 

съвет на образователната програма.  

(2) Условията и редът за приемане и обучение  на докторанти се приемат от 

факултетния, съответно научния съвет, съобразно Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МДУС. 

(3) До защита на дисертационен труд се допуска докторант, изпълнил 

индивидуалния си план за работа и защитил предварително своя дисертационен труд в 

катедрата като на докторанти, отчислени с право на защита, допускането до защита се 

разрешава не по-късно от 2 (две) години след изтичане на срока на докторантурата. 

(4) Завършването на образованието и признаването на съответната образователна 

и научна степен стават чрез защита на дисертационен труд. 

 

Глава единадесета  

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И УЧЕБНА ЗАЕТОСТ 

Чл. 49. Условията и реда за нормиране и контролиране на академичните 

дейности и по-точно на преподавателската и изследователска дейност (заетост) на 

академичния състав се определят от Правилника за преподавателската и 

изследователската заетост в МДУС. 

 

Чл. 50. (1) Разпределението на планираната учебна заетост на преподавателите се 

определя със заповед на ректора по предложение на ръководителите на основните звена.  

(2) Часове над минималния годишен норматив се хоноруват по разценки, 

определени със заповед на председателя на настоятелството на МДУС. 

Преподавателите, заемащи ръководни длъжности и ползващи редукция на норматива, 

получават допълнително възнаграждение за хорариум над 360 (триста и шестдесет) часа 

учебна заетост.  

(3) Възнаграждението на преподавателите на основен и допълнителен трудов 

договор, неизпълними планираната учебна заетост, се редуцират съобразно процента на 

изпълнение. 
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Чл. 51. (1) Преподавателите, работещи на трудов договор в МДУС, не могат да 

сключват трудови и граждански договори с висши училища, извършващи обучение по 

сходни или идентични професионални направления и специалности.  

(2) Преподавателите, работещи или желаещи да работят и в други висши 

училища, не по-късно от 14 (четиринадесет) дни преди започване на семестрите (летен и 

зимен) в МДУС трябва да уведомят писмено ректора.  

(3) Ректорът ежегодно (през м. октомври и през м. март) представя пред 

председателя на настоятелството на МДУС информация за преподавателите и 

служителите, ангажирани с учебна, консултантска и друга дейност в други висши 

училища.  

(4) Преподавател, който не изпълнява клаузите на договора си и вътрешните 

нормативни документи на МДУС, се санкционира. Санкцията се налага от Председателя 

на настоятелството на МДУС по предложение на ректора, съгласувано с ръководителя 

на първичното звено.  

 

Глава дванадесета  

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ  

Чл. 52. (1) Постоянната Комисия по акредитацията на МДУС се избира от 

академичния съвет в съответствие с Правилника за устройството и дейността на МДУС.  

(2) Комисия по акредитацията на МДУС има състав: 

1. В състава на комисията влизат ректорът, зам.-ректорите и ръководителите 

на първичните звена 

2. Председател на комисията е ректорът, който свиква и ръководи заседанията.  

3. Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство и са валидни, 

ако на заседанието присъстват повече от половината от нейните членове.  

(3) Комисията по акредитацията на МДУС:  

1. Контролира цялостната дейност, свързана с институционалната и 

програмната акредитация на МДУС – график, изпълнение на препоръките и тяхното 

отчитане.  

2. Обсъжда получените от Националната агенция по оценяване и акредитация 

(НАОА) препоръки, становища, критерии, методически насоки, процедури и графици.  

3. Обсъжда и предлага за одобряване от академичния съвет на внесени от 

ректора решения за: проекти за откриването или преобразуването на основно звено, 

филиал или колеж; откриването на специалности от регулираните професии; 

откриването на професионално направление; откриването на процедури за 

институционална акредитация; откриването на процедури за изменение на капацитет на 

МДУС.  

4. Обсъжда и предлага за одобрение от академичния съвет, внесени от зам.-

ректора по АДА и утвърдени от факултетния, съответно академичния съвет решения за: 

откриване на процедури за програмна акредитация и откриване на процедури за 

изменение на капацитета на професионално направление или специалност от 

регулираните професии.  

5. Обсъжда и предлага за одобрение от академичния съвет, внесени от Ректора: 

доклади за самооценка за институционална акредитация; доклади за изпълнение на 

задължителните препоръки на НАОА от предходни процедури за институционална 

акредитация; доклади за изменение на капацитет на МДУС. 
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6. Обсъжда и предлага за одобрение от академичния съвет, внесени от зам.-

ректора по УДА и утвърдени от факултетния съвет доклади за: самооценката за 

програмна акредитация; докладите за изпълнение на задължителните препоръки на 

НАОА от предходни процедури за програмна акредитация; докладите за изменение на 

капацитета на професионалното направление или специалността от регулираните 

професии. 

 

Чл. 53. (1) Постоянната Комисия по учебна дейност се избира от академичния 

съвет в съответствие с Правилника за устройството и дейността на МДУС.  

(2) Комисия по учебна дейност има състав: 

1. В състава на комисията влизат: зам.-ректорът по УДА; ръководителите на 

първични звена и началникът на учебния отдел.  

2. Председател на комисията е зам.-ректорът по УДА, който свиква и ръководи 

заседанията.  

3. Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство и са валидни, 

ако на заседанието присъстват повече от половината от членовете й.  

(3) Комисията по учебна дейност:  

1. Контролира цялостната учебна, квалификационна и преквалификационна 

дейност и свързаната с тях учебна документация и учебно-преподавателска работа на 

щатните и хонорувани преподаватели в МДУС. 

2. Обсъжда получените от МОН препоръки, становища, критерии, 

методически насоки, процедури и графици и дава визията за методиката и смисъла на 

обучението.  

3. Обсъжда и предлага на академичния съвет за одобрение, внесени от зам.-

ректора по УДА и приети от факултетния съвет решения за: създаване, преобразуване 

или закриване на специалности; за формите на обучение по тях.  

4. Обсъжда и предлага на академичния съвет за одобрение, внесени от зам.-

ректора по УДА и приети от факултетния съвет решения за: нови характеристики и 

промени в съществуващите квалификационни характеристики; учебни планове на 

специалностите.  

5. Обсъжда и предлага на академичния съвет за одобрение, внесени от зам.-

ректора по УДА: информация за преминалата кандидатстудентската кампания; план–

програма за подготовка на следващата кандидатстудентска кампания - последователно 

за всяка следваща учебна година; предложение за актуализация на Правилника за прием 

на студенти в МДУС.  

6. Обсъжда и предлага на академичния съвет за одобрение, внесени от зам.-

ректора по УДА или от ръководителите на първични звена: предложенията за промени в 

Правилника за организацията на учебната дейност в МДУС; предложения за промени в 

Правилника за вътрешния ред и поведение на студентите и докторантите в МДУС. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

§ 1. (1) Настоящият правилник на Мюсюлманския духовен университет - София е 

съставен по решение на Академичния съвет от 26.03.2013 год. и приет от Академичния 

съвет на Висшия ислямски институт - София на ............................2013 година в 

съответствие с чл.68 от Закона за висшето образование, Наредбата за държавните 

изисквания за приемане на студенти във висшите училища в Република България и 

Правилника за устройството и дейността на МДУС, и влиза в сила от датата на 
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възникване на Мюсюлманския духовен университет - София като юридическо лице след 

обнародване на решението на Народното събрание за откриване в "Държавен вестник". 

(2) Проектът на правилник се приема на основание на чл. 36 от Закона за висшето 

образование, даващ право на частни (недържавни) висши училища да имат структура, 

начин на управление и определяне на ръководните органи, различни от тези за 

държавните висши училища, без да се нарушават академичните свободи. 

(3) Правилникът за организацията на учебната дейност в МДУС е неразделна 

част от Правилника за устройството и дейността на МДУС. 

(4) Неуредените в този правилник въпроси се решават от ректора или от 

академичния съвет, съобразно техните компетенции и правомощия. 


