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Какво е квалификация? 
 

Квалификацията може да се дефинира като капацитет, знания или умения, които 

съответстват или отговарят на дадени условия, или дават възможност на някого да носи 

отговорност, да заема позиция, привилегия или статут. 

Квалификацията означава "целева способност", придобита чрез изпълнение на 

определени условия като достигане на определена възраст, полагане на клетва, 

завършване на определена степен на образование / обучение или придобиване на 

диплома или сертификат. Квалификацията не означава непременно компетентност. 

В проекта Bio-FIT определението за квалификация отговаря на изискването за 

завършване на определено обучение и придобиване на съответния квалификационен 

документ. 

 

Какво е предназначението на квалификацията? 
 

Признаване на квалификации и кредити 

Взаимоотношенията между квалификациите и присъждането на кредити се 

основават на презумпцията, че квалификациите и единиците от обучителни резултати 

(ОР) могат да бъдат признати чрез присъждане на кредити. Тъй като всяка единица има 

кредитна стойност и кредитите могат да бъдат прехвърляни, обучаемите имат 

възможност да натрупват кредити и да получават квалификация съобразно свое 

собствено темпо. Освен това, всяка единица отговаря на определено ниво на ЕКР (от 

начално ниво до ниво 8). Прилагайки академичния контекст, според който една 

кредитна точка приблизително се равнява на 10 учебни часа, обучаемите могат да 

преценят колко време ще им бъде необходимо, за да получат желаната квалификация.  

Проектът Bio-FIT предлага система за присъждане на квалификации (Bio-FIT 

СПК), която предвижда след завършването на обучителната програма Bio-FIT, 

обучаемите да придобият два типа квалификации: 

- Грамота. За да получи грамота, обучаемият трябва да придобие 1 до 13 

кредитни точки, които се равняват на 10 до 120 часа обучение.  

- Сертификат. Сертификатите се дават при придобиване на 14 до 30 

кредита (от 130 до 300 часа). 

Двата типа квалификации могат да се дават за всяко ниво на трудност, 

определено от обучителната програма (5, 6 или 7). Това се дължи на факта, че тези 

документи отразяват обхвата на квалификацията, а не нейното ниво на трудност. 

Последното се обозначава със заглавието на квалификацията, което разкрива също така 

нейния обхват и предмет. 
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Обучителната програма Bio-FIT, предлагана като обучителни пътеки, основани 

на обучителни резултати обхваща следната рамка от кредитни точки (Таблици 1 и 2). 

 

Таблица 1. Единици от обучителни резутати Bio-FIT (Bio-FIT ЕРО) и съответните 

им кредитни точки по отношение на придобитите знания и умения.  

 

Единици от 

ОР 

Съдържание Кредитни 

Точки (КТ) 

Общо КТ 

ЕОР1 

ОР1: Защо биоторове?  

ОР3: Общоприети в практиката биоторове 

ОР6: Контрол на качеството на биоторове 

2 

8 3 

3 

ЕОР2 

ОР2: Тенденции в разработването на 

биоторове 

ОР5: Производство на биоторове 

2 
5 

3 

ЕОР3 ОР4: Нано-торове  3 3 

ЕОР4 ОР8: Растителен отговор към биоторове  3 3 

ЕОР5 

ОР7: Приложение на биоторове  

ОР9: Приложение на биоторовете за устойчиво 

икономическо развитие - предимства и 

ограничения 

3 

5 

2 

ЕОР6 

ОР10: Технология за производство на 

биоторове - осведоменост, маркетинг и 

бъдещи перспективи за устойчиво развитие  

ОР12: Развитие на пазара на биоторове  

2 

4 

2 

ЕОР7 
ОР11: Политики на Европейския съюз за 

биологично земеделие  
2 2 

  Общо КТ: 30 
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Таблица 2. Обучителни пътеки Bio-FIT по отношение на професионалните профили и видове квалификация в ПОО. 

 

Професионални профили в 

ПОО 
ЕКР ЕОР ОР Точки Вид квалификация 

Преподаватели ПОО по 

селско и горско стопанство 

- Агрономия 

7 

ЕОР1 
ОР1: Защо биоторове?   

ОР3: Общоприети в практиката биоторове 

ОР6: Контрол на качеството на биоторове 
14 Сертификат 

ЕОР3 ОР4: Нано-торове  

ЕОР4 ОР8: Растителен отговор към биоторове  

Преподаватели ПОО по 

Биология, ботаника, 

зоология и сходни професии 

6 

ЕОР2 
ОР2: Тенденции в разработването на биоторове 

ОР5: Производство на биоторове 

11 Грамота 
ЕОР3 ОР4: Нано-торове  

ЕОР4 ОР8: Растителен отговор към биоторове 

Преподаватели ПОО по 

химия 
7 

ЕОР1 
ОР1: Защо биоторове?  

ОР3: Общоприети в практиката биоторове 

ОР6: Контрол на качеството на биоторове 

15 Сертификат 
ЕОР4 ОР8: Растителен отговор към биоторове  

ЕОР6 

ОР10: Технология за производство на 

биоторове - осведоменост, маркетинг и бъдещи 

перспективи за устойчиво  

ОР12: Развитие на пазара на биоторове  
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Професионални профили в 

ПОО 

ЕКР ЕОР ОР Точки Вид квалификация 

Агротехници 5 

ЕОР1 
ОР1: Защо биоторове? 

ОР3: Общоприети в практиката биоторове 

ОР6: Контрол на качеството на биоторове 13 Грамота 

ЕОР2 
ОР2: Тенденции в разработването на биоторове 

ОР5: Производство на биоторове 

Преподаватели ПОО по ОПС 7 

ЕОР2 
ОР2: Тенденции в разработването на биоторове 

ОР5: Производство на биоторове 

16 Сертификат 

ЕОР5 

ОР7: Приложение на биоторове 

ОР9: Приложението на биоторовете за 

устойчиво икономическо развитие - предимства 

и ограничения 

EОР6 

ОР10: Технология за производство на 

биоторове - осведоменост, маркетинг и бъдещи 

перспективи за устойчиво развитие  

ОР12: Развитие на пазара на биоторове 

ЕОР7 
ОР11: Политики на Европейския съюз за 

биологично земеделие 

Консултанти в селското 

стопанство 

 

6 

ЕОР2 
ОР2: Тенденции в разработването на биоторове 

ОР5: Производство на биоторове 

13 Грамота 

ЕОР3 ОР4: Нано-торове  

ЕОР4 ОР8: Растителен отговор към биоторове  

ЕОР7 
ОР11: Политики на Европейския съюз за 

биологично земеделие 
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Професионални профили в 

ПОО 

ЕКР ЕОР ОР Точки Вид квалификация 

Инспектори в селското 

стопанство 
6 

ЕОР3 ОР4: Нано-торове  

13 Грамота 

ЕОР4 ОР8: Растителен отговор към биоторове 

ЕОР5 

ОР7: Приложение на биоторове 

ОР9: Приложението на биоторовете за 

устойчиво икономическо развитие - предимства 

и ограничения  

  ЕОР7 
ОР11: Политики на Европейския съюз за 

биологично земеделие 
 

 

Преподаватели по 

професионална подготовка в 

ПОО 

7 

ЕОР1 
ОР1: Защо биоторове? 

ОР3: Общоприети в практиката биоторове 

ОР6: Контрол на качеството на биоторове 

15 Сертификат 
ЕОР2 

ОР2: Тенденции в разработването на биоторове 

ОР5: Производство на биоторове 

ЕОР7 
ОР11: Политики на Европейския съюз за 

биологично земеделие  
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Професионални профили в 

ПОО 
ЕКР ЕОР ОР Точки Вид квалификация 

Ръководители в селското и 

горското стопанство 

7 

 

ЕОР2 
ОР2: Тенденции в разработването на биоторове 

ОР5: Производство на биоторове 

16 Сертификат 

ЕОР5 

ОР7: Приложение на биоторове 

ОР9: Приложението на биоторовете за 

устойчиво икономическо развитие - предимства 

и ограничения 

ЕОР6 

ОР10: Технология за производство на 

биоторове - осведоменост, маркетинг и бъдещи 

перспективи за устойчиво развитие  

ОР12: Развитие на пазара на биоторове  

ЕОР7 
ОР11: Политики на Европейския съюз за 

биологично земеделие  

Агроикономисти 5 

ЕОР1 
ОР1: Защо биоторове?  

ОР3: Общоприети в практиката биоторове 

ОР6: Контрол на качеството на биоторове 

12 Грамота 

ЕОР6 

ОР10: Технология за производство на 

биоторове - осведоменост, маркетинг и бъдещи 

перспективи за устойчиво развитие  

ОР12: Развитие на пазара на биоторове  
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Професионални профили в 

ПОО 
ЕКР ЕОР ОР Точки Вид квалификация 

Експерти по 

професионално / кариерно/ 

ориентиране 

5 

ЕОР1 
ОР1: Защо биоторове?  

ОР3: Общоприети в практиката биоторове 

ОР6: Контрол на качеството на биоторове 

13 Грамота 

ЕОР5 

ОР7: Приложение на биоторове 

ОР9: Приложението на биоторовете за 

устойчиво икономическо развитие - предимства 

и ограничения 
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Как се гарантира качеството на единиците от обучителни 

резултати и квалификациите? 

За да бъдат приемливи, всички присъждани квалификации трябва да отговарят 

на определени регулаторни изисквания. Това означава, че целият процес: разработване 

на единиците, разработване и акредитиране на квалификациите и предоставяне на 

кредити и квалификации, трябва да съответства на разпоредбите на ЕКР / НКР и 

EКПОО. За да функционира правилно, този процес трябва да бъде подсигурен с набор 

от единици от обучителни резултати, който постоянно се поддържа и контролира от 

организацията / институцията, която присъжда квалификациите: партняорският екип на 

"Bio-FIT". Този набор от единици от обучителни резултати предлага възможността 

освен моделните ЕОР, показани в Таблица 2, обучаемите да си аранжират 

допълнителни ЕОР, за да могат да надградят вече придобитата награда за сертификат. 

 

Съответствие на Bio-FIT СПК с ЕКР 

Bio-FIT СПК е разработена за целите на ПОО и се основава на присъждането на 

кредитни точки, които разкриват обхвата на квалификацията и системата от нива 

(референтни нива 5, 6 и 7), което показва трудността на квалификацията. Тя приема 

подхода на ЕКР, че една кредитна точка приблизително пкорива 10 часа обучение. Bio-

FIT СПК се управлява съвместно от партньорите по проекта под надзора на 

Управителния съвет на проекта. 

 

Алгоритъмът за получаване на професионални 

квалификации от Bio-FIT 
 

Професионални квалификации  

Професионалната квалификация се отнася до квалификации, свързани с 

работата. Те са предназначени да дадат възможност на обучаващия се да придобие 

знания и умения, които се изискват от националните професионални стандарти (НПС), 

за да може да изпълнява определена дейност. Професионалната квалификация дава на 

обучаващия се доказателство, че е подходящо обучен за определено работно място, 

след като завърши обучителната програма. Професионалната квалификация гарантира, 

че притежаваната квалификация отговаря на националните професионални стандарти 

(НПС) за определена работа или сектор. 

Акредитираните професионални квалификации са предназначени да помогнат на 

обучаващите се да придобият необходимите знания и умения за конкретна работа, за 

професионален напредък на работното място или за продължаване на образованието. 

Те позволяват на обучаващите се да продължат обучението си или да бъдат 

повишавани на работното място. 

Професионалните квалификации имат различни нива, които могат да бъдат 



Bio-FIT Qualification Passport 

 

 pg. 11 

 

свързани с референтните нива на ЕКР. 

Професионалните квалификации се състоят от единици, всяка от които има 

кредитна стойност, което позволява на обучаващия се да предвиди колко време ще му 

трябва да постигне желаната квалификация, като се има предвид, че един кредит е 

равен на 10 часа обучение. 

Освен, че позволява на обучаващите се да придобият необходимите знания и 

умения за определена работа, професионалните квалификации също така позволяват на 

обучаващите се да избират от широк кръг от дисциплини.  

Въпреки че квалификациите, свързани с работата, са много сходни с другите 

квалификации, те се отличават с това, че акцентират върху знанията и уменията, 

търсени най-много от бранша и работодателите. 

 

Кредитни точки – натрупване и прехвърляне 

Кредитните точки са сърцевината на Bio-FIT СПК и ЕКР/ЕКПОО. И двете рамки 

се основават на единици, като всяка единица има кредитна стойност и ниво. Една 

кредитна точка представлява около 10 часа обучение и тъй като квалификациите се 

присъждат въз основа на сумата на натрупаните кредитни точки, обучаващият се може 

бързо да определи колко време ще му отнеме, за да получи желаната квалификация. 

Кредитните точки показват обхвата на обучението, но не показват неговата 

трудност. Ето защо кредитните точки се използват заедно с описания на нивото, които 

на свой ред разкриват трудността на квалификацията. 

И двете рамки основно работят по аналогичен начин, когато става въпрос за 

натрупване и прехвърляне на кредитни точки.  

Подобно на ЕКР, Bio-FIT СПК е предназначен да позволи на обучаващите се да 

прехвърлят своите кредитни точки. Така например, обучаемият, който иска да 

продължи обучението си или да започне нова програма за обучение, може да не се 

наложи да започне отначало и да повтаря ученето, което той или тя вече е предприел, а 

просто да продължи обучението. Прехвърлянето на кредити обаче, не означава, че 

натрупаните кредитни точки автоматично се приемат от друга учебна институция или 

награждаващо тяло. Колко и какви кредити ще бъдат приети зависи от отделните 

образователни институции и; разбира се, от придобитата квалификация и съдържанието 

на предмета. Решението зависи най-вече от релевантността на завършеното обучение за 

новата програма. Колкото по-близки са двете програми, толкова по-голям е шансът за 

въвеждане или одобрение на прехвърляните кредити. 
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Описания на нивото 

Bio-FIT СПК предвижда присъждане на квалификации въз основа на 

постиженията, а не на времето на завършеното обучение. Поради това, описанията на 

нивото играят ключова роля в оценката на постиженията, за които се изисква да бъде 

присъдена определен вид квалификация.  

Bio-FIT СПК обхваща 3 нива - ниво 5 до ниво 7. Работи чрез предоставяне на 

кредитни точки и когато се съберат определени кредитни точки, обучаемият получава 

определен вид квалификация. Например, за да получи сертификат, е необходимо да има 

от 13 до 30 кредита. Квалификациите - награди и сертификати могат да се присъждат за 

всяко от трите нива на трудност и те само разкриват обхвата, а не трудността на 

програмата. За да се опише трудността на придобитата квалификация, се използват 

описания на нивата.  

Основната цел на описанията на дадено ниво е да се даде възможност на 

обучаващите се, възлагащите организации, работодателите и обществеността да 

разберат знанията и уменията, необходими за завършване на определено ниво, подобно 

на тези, използвани в ЕКР. Описанията на нивото показват резултата от обучението и 

не се занимават с процеса на учене. Въпреки това, те се използват като насока в 

разработването на единиците, за да се гарантира, че знанията и уменията на 

обучаващите се при завършване на определено ниво отговарят на определените 

стандарти. По този начин, описанията на ниво, показват постиженията на обучаващия 

се от определено ниво. Те обаче не показват ефективността на обучаемия в нивото. 

Според Bio-FIT СПК, описанията на ниво се използват, за да се посочат 

следните четири резултата за определено ниво: 

- знания и разбиране по отношение на специфичта тема; 

- интелектуални умения; 

- професионални умения; 

- широка компетентност. 

Подобно на ЕКР, описанията в Bio-FIT СПК позволяват общо сравнение между 

резултатите от различните нива. Описанията обаче, не разкриват точни изисквания за 

индивидуалните квалификации.  

 

Bio-FIT паспорт на квалификациите 

 

Bio-FIT паспортът на квалификациите се изгражда въз основа на основни 

документи, които показват владеенето на набор от приложни знания, умения и широки 

компетенции от лице, завършило обучение и придобило компетентност. Пастортът на 

квалификациите е предвиден като място за съхранение и визуално представяне на 
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официални документи, свързани с персонални "активи" под формата на обучение, 

трудов опит, принос и специални постижения. 

 

Bio-FIT ПК включва: 

✓ Награда за компетентност / сертификат + приложение; Наградата за 

компетентност / сертификатът се издава от организацията за обучение и посочва етапа 

на развитие на компетентността, който обучаващият се е достигнал в дадена точка от 

процеса на обучение. Документът включва името на собственика на документа, името 

на доставчика на обучението и датата, на която е издаден. 

✓ Автобиография: EUROPASS стандарт 

✓ Сертификат за дигитална компетентност 

✓ EUROPASS мобилност 

✓ Сертификат за езикова компетентност 

✓ Описание на косвени компетенции 

✓ Описание на професионалните цели 

✓ Други сертификати от практическо значение 

За повече информация вижте Част Б (ppt презентация "Създай бъдещето си"). 

 

Заключение 
 

Bio-FIT ПК е предназначен да помогне на обучаващите се да демонстрират 

компетенциите, които са постигнали след завършване на дадена обучителна пътека. 

Предлаганият набор от документи предлага информация, която може да бъде 

използвана от компетентните органи, отговарящи за обучението по биоинформатика, за 

да се оцени ефективността на обучителните пътеки при предоставяне на знания, умения 

и широки компетенции, за повишаване / усъвършенстване на професионалната 

компетентност на обучаващите се. 

Bio-FIT ПК може да помогне на обучителите да подобрят процеса на обучение и 

да го съсредоточат върху тези знания, умения и широки компетенции, които ще 

отговарят на целевата квалификация. 

Bio-FIT ПК е предназначен да бъде полезен и за потенциалните работодатели, 

тъй като предоставя организирана и добре подбрана информация за професионалното 

развитие на служителите, умения и опит, разкриващи техните постижения и 

способности. По този начин работодателят може да оцени кандидатурите за дадена 

длъжност. 

Най-накрая, но не на последно място, Bio-FIT ПК демонстрира обучителните 

пътеки, който обучаващият се е покрил и служи като средство за самооценка, 

показвайки как се постигат специфични и широки компетенции. По този начин 

документът подпомага обучаващия се да планира бъдещите се професионални / 

кариерни перспективи. 
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Приложение 1. Ключови термини, които трябва да се 
имат предвид 

 

Компетенции 

В широк смисъл "компетентност" означава когнитивна компетентност (знания), 

функционални компетенции (умения), както и социални компетенции (поведение). 

Компетентността се състои от три основни елемента: 

• ЗНАНИЕ: придобиване, разбиране и запомняне на конкретно съдържание 

(теоретични съображения, факти, явления, постулати, концепции и т.н.). Знанията 

осигуряват "знае какво ..." и "знае как да ...", т.е. способност да разбира обектите, 

събитията, ситуациите, процесите, структурите и да знае как да работи с тях. 

• УМЕНИЯ: специфични за професията и предмета, пряко свързани с 

определена професионална роля. Уменията "показват как да ...”. Уменията 

представляват основа за професионално обновяване и определят индивидуалния 

потенциал. Свързаните с работата умения се прилагат като индикатор за 

индивидуалната диференциация, необходима при определени специфични операции, 

характерни за дадена професия. 

• ШИРОКА КОМПЕТЕНТНОСТ: общи умения и нагласи, индивидуално 

свързани с процеса на учене, мислене и самообучение; представяне в социалния живот 

и на работното място. 

 

Области на компетентност 

Областта на компетентност включва различни форми на компетенции, 

необходими за изпълнение на основни задачи в дадена професионална област. Въз 

основа на основните задачи в работата могат да бъдат определени различен брой 

области на компетентност, в зависимост от сложността, обхвата на дейностите или 

възможностите за работа в дадена професия. 

 

Процесът на развитие на компетенциите 

За всяка област на компетентност се описват 8-9 стъпки от процеса на развитие 

на компетентността. Характерът на областта на компетентност определя дали има 

смисъл да се разграничат повече или по-малко стъпки за развитие на компетентността. 

Ето защо не може да бъде предварително определен конкретен брой стъпки. 

Вследствие на това, стъпките имат смисъл само в една област на компетентност и броят 

на стъпките за развитие на компетентност за една област на компетентност не е 

непременно равен на стъпките за всяка друга област. Тази "гъвкавост" на стъпките 

също така дава възможност да се интегрират вече съществуващи описания на стъпките 

за развитие на компетентността. 
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Описание на развитието на компетенциите 

Компетенциите зависят от различни характеристики и могат да бъдат 

локализирани в различни измерения (например, в степента на независимост или 

оценката на сложността на дадена задача). Тези измерения трябва да бъдат изразени 

във връзка с основни задачи. 

Трябва да се вземат под внимание следните принципи: 

• Описанието на стъпките на развитие на компетентността включва не само 

степента или спецификацията на едно или повече измерения, но трябва да бъде 

свързано с контекста на работата. 

• Описанието не трябва да се ограничава до компетенции, които могат да 

бъдат формулирани аналитично (например, частични компетенции, изолирани 

задачи), но не могат да бъдат идентифицирани в контекста на работата. 

• Примерно измерение: 

✓ Способността да изпълнява самостоятелно работни задачи; 

✓ Способността да се справя с определена сложност; 

✓ Способността да се справя с изискванията за качество; 

✓ Способността да се справя с динамични ситуации; 

✓ Способността да се справя прозрачно. 

 

Стил на езика, използван за описание на компетенциите 

Използване на пълни изречения (например "Той / тя е в състояние да …………”). 

  

 


