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Ключови концепции и процеси за описание на 

квалификациите 

 

Европейската система за професионално образование и обучение (ПОО) е 

отговорно ангажирана с идентифицирането, валидирането и признаването на 

квалификации, придобити по формален, неформален и информален начин. Липсата на 

добре обмислени показатели ограничава мобилността на работната сила и реалното 

функциониране на европейския пазар на труда. За преодоляване на тази пречка бе 

извършена сериозна работа чрез изработването на два важни документа. 

1. Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот (Европейска 

Квалификационна Рамка – ЕКР). 

2. Интегрирана европейска система за трансфер на кредити (Европейска система за 

трансфер на кредити в професионалното образование и обучение – ECVET). 

 

Концепция на ЕКР 

ЕКР е “система, предназначена да насърчава ученето през целия живот и 

мобилността, като улеснява разбирането и сравняването на квалификациите 

между държавите-членки в цяла Европа”. ЕКР играе ролята на "средство за превод", 

което дава възможност за взаимодействие и позициониране на различни понятия 

(квалификации, дипломи, удостоверения и др.). Тя обхваща общата европейска 

структура за образование и обучение, организирана в осем общи референтни нива. 

Нивата също така разкриват във възходящ ред резултатите от обучението с минимална 

до максимална сложност, постигнати през целия живот чрез различни формални / 

неформални подходи на обучение. 

Осемте референтни нива на ЕКР се описват като се използват основните 

дескриптори, т.е. обучителни резултати, съставени от знания, умения и широки 

компетенции. Въвеждането на обучителни резултати осигурява на системата за ПОО 

“общ език, който дава възможност да се сравняват квалификациите в зависимост 

от съдържанието и профила им, а не от методите и процесите на обучение”. 
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Ниво Съответни ОР Знания Умения Компетенции 

  В контекста на ЕКР 

знанието се описва като 

теоретично и / или 

фактическо. 

В контекста на ЕКР уменията се 

описват като когнитивни 

(включващи използването на 

логическо, интуитивно и творческо 

мислене) и практически 

(включващи мануална сръчност и 

използване на методи, материали, 

средства и инструменти). 

В контекста на ЕКР компетенциите 

се описват по отношение на 

отговорност и автономност. 

Ниво 1 Съответните ОР за 

Ниво 1 са  

• основни общи 

познания 

• основни умения, необходими 

за изпълнение на прости 

задачи 

• работа или обучение под пряко 

наблюдение в структуриран 

контекст 
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Ниво 2 Съответните ОР за 

Ниво 2 са 

• основни фактически 

познания в областта 

на работа или 

обучение 

• основни когнитивни и 

практически умения, 

необходими за използване на 

съответната информация, за да 

се изпълняват задачи и да се 

решават рутинни проблеми, 

като се прилагат прости 

правила и инструменти 

• работа или обучение под 

наблюдение с известна 

автономност 

Ниво 3 Съответните ОР за 

Ниво 3 са 

• познаване на факти, 

принципи, процеси и 

общи понятия в 

областта на работа 

или обучение 

• обхват от познавателни и 

практически умения, 

необходими за изпълнение на 

задачи и решаване на 

проблеми чрез избиране и 

прилагане на основни методи, 

инструменти, материали и 

информация 

• поемане на отговорност за 

извършване на задачи по време 

на работа или обучение 

• да адаптира собственото си 

поведение към обстоятелствата 

при решаването на проблемите 
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Ниво 4 Съответните ОР за 

Ниво 4 са 

• фактически и теоретични 

знания в широк контекст 

в рамките на областта на 

работа или обучение 

• обхват от познавателни и 

практически умения, 

необходими за решаване на 

конкретни проблеми в 

областта на работа или 

обучение 

• да упражнява самоуправление в 

рамките на насоките за работа 

или в учебен контекст, които 

обикновено са предсказуеми, но 

подлежат на промяна 

• да упражнява надзор върху 

рутинната работа на други, като 

поема известна отговорност за 

оценката и подобряването на 

работата или учебните дейности 

Ниво 5* Съответните ОР за 

Ниво 5 са 

• всеобхватни, 

специализирани, 

фактически и теоретични 

знания в рамките на 

една област на работа 

или обучение и 

осъзнаване на границите 

на това знание 

• широка гама от когнитивни и 

практически умения, 

необходими за 

разработване на творчески 

решения на абстрактни 

проблеми 

• практическо управление и надзор 

в контекста на работа или учебни 

дейности, при които има 

непредвидими промени 

• преглед и развиване на 

ефективност по тоношение на 

себе си и на другите 
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Ниво 6** Съответните ОР за 

Ниво 6 са 

• специализирани познания 

в областта на работа или 

обучение, включващи 

критично разбиране на 

теориите и принципите 

• специализирани умения, 

демонстриращи 

майсторство и иновации, 

необходими за решаване на 

сложни и непредсказуеми 

проблеми в специализирана 

област на работа или 

обучение 

• управление на сложни 

технически или професионални 

дейности или проекти, поемане 

на отговорност за вземане на 

решения в непредсказуем 

работен или учебен контекст 

• поемане на отговорност за 

управлението на 

професионалното развитие на 

лица и групи 
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Ниво 

7*** 

Съответните ОР за 

Ниво 7 са 

• високо специализирани 

знания, някои от които 

са водещи за дадена 

област на знание в 

работа или обучение, 

като основа за 

оригинално мислене и 

/ или изследване 

• критично осъзнаване на 

спорните въпроси на 

знанието в дадена 

област и на 

взаимодействието 

между различните 

области 

• специализирани умения за 

разрешаване на проблеми, 

необходими в областта на 

научните изследвания и / или 

иновациите, за да се развият 

нови знания и процедури и да 

се интегрират знания от 

различни области 

• да управлява и трансформира 

контекстове на работа или 

обучение, които са сложни, 

непредсказуеми и изискват нови 

стратегически подходи 

• да поема отговорност за приноса 

си към професионалните знания 

и практики и / или за преглед на 

стратегическото представяне на 

екипите 
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Level 

8**** 

Съответните ОР за 

Ниво 8 са 

• най-съвременни 

познания в дадена 

област на работа или 

обучение и за 

пресечната точка на 

интер-

дисциплинарните 

области 

• най-съвременни и 

специализирани умения и 

техники, включително синтеза 

и оценка, необходими за 

разрешаване на критични 

проблеми в научните 

изследвания и / или 

иновациите и за разширяване и 

дефиниране наново на 

съществуващите знания или 

професионални практики 

• да демонстрира значителен 

авторитет, новаторство, 

автономност, научна и 

професионална етика и устойчив 

ангажимент към разработването 

на новаторски идеи или процеси 

в контекста на работа или 

обучение, включително научни 

изследвания 
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Приемането на тази рамка в европейски мащаб се очаква да създаде европейско 

пространство за учене през целия живот, което да даде възможност на гражданите да се 

придвижват успешно в различен контекст на учене (формално, неформално и 

информално). По този начин квалификациите могат лесно да бъдат разбрани и 

предложени на пазара, което ще позволи да се преодолеят различията между 

квалификациите, приети в различни институции и страни. 

 

ECVET Инструмент 

 

Основна стратегия на европейската система за професионално образование и 

обучение е да осигури механизъм за подкрепа и насърчаване на транснационалната 

мобилност и достъп до учене през целия живот. По тази причина Европейският 

парламент и Съвета на ЕС създадоха Европейска система за трасфер на кредити в 

професионалното образование и обучение (ECVET). В този документ се определи обща 

референтна рамка, "предназначена да" улеснява трансфера на кредити за обучителни 

резултати от една квалификационна система в друга. 

Приема се, че рамката трябва да включва "принципи и основни технически 

спецификации, за да се даде възможност квалификациите да бъдат описани по 

отношение на единици от обучителни резултати и свързаните с тях ECVET точки, 

за целите на трансфера и натрупването на кредити и за подкрепа на 

партньорствата”. Структурата и прилагането на рамката на национално равнище 

трябва изрично да съответстват на квалификациите за референтните нива на ЕКР. 

Този подход е демонстриран чрез следната схема (фигура 1), представяща 

изпълнението на формално обучение, организирано от две организации, предоставящи 

ПОО (А и Б) от двама партньори. 

За да се постигне този резултат, препоръката на Европейския парламент към 

държавите-членки на ЕС е да насърчават създаването на обща рамка чрез развитие на 

национални и европейски мрежи и партньорства. Тези структури трябва да включват 

допълващи се управленски органи, институции, социални партньори, сектори и 

организации, предоставящи ПОО с цел създаване на взаимни споразумения за 

одобрение и прилагане на ECVET. 
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За да отговори на тази препоръка, проектът Bio-FIT изработи и разви 

предложение за набор от инструкции и документи към новия подход и методология за 

учене, основано на компетенции и описание на квалификациите за Bio-FIT. 

Прилагането на ECVET в проекта Bio-FIT следва експерименталния подход на 

документите, изготвени от ЕС (http://www.smm.lt/en/vtlll/docs/ECVET.pdf) и разработва 

предложение за представяне на единици от обучителни резултати и на схема за 

асоцииране на ECVET точките с определено обучение, проведено в рамките на 

програмата Bio-FIT. 

 

Фиг.1. Формално обучение, организирано от две организации, предоставящи 

ПОО (А и Б) от двама партньори. 
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Определение за единици и ECVET точки 

 

Препоръките за ECVET от 2008 г. въвеждат основните дескриптори за по-добро 

разбиране и прилагане на процеса на европейско равнище. 

Обучителни резултати  

Обучителните резултати са свидетелство за това, което обучаващият се знае, 

разбира (Препоръки относно ЕКР - ЕКР2). Обикновено, квалификационните рамки 

показват общото ниво на обучителните резултати в квалификацията. За целите на ECVET, 

като отправна точка за нивата се използва ЕКР. Обучителните резултати могат да бъдат 

използвани за различни цели, като установяване на дескриптори за квалификационните 

рамки, определяне на квалификации, разработване на учебни планове, оценка и т.н. 

Обучителните резултати се определят на различни нива на детайлност в зависимост от 

тяхната цел и контекст. Обучителните резултати се разработват в процеса на дизайн на 

квалификациите. Съществуват различни подходи за идентифициране и описване на 

обучителните резултати в зависимост от квалификационната система.  

Обучителните резултати могат да бъдат придобити чрез разнообразни начини на 

обучение и доставка (училищни, вътрешнофирмени и т.н.), в различни контекстове на 

учене (формални, неформални и информални) или институции (т.е. държава, 

образователна система …). 

 

Описание на обучителните резултати 

Европейското определение за обучителни резултати (ОР) включва елементите 

знания, умения и компетенции. Това е общият знаменател, под който се обединавя 

разнообразието от подходи за описване на резултатите от обучението. 

ECVET инструментът не дава шаблон или класификация по отношение на 

описанието на ОР. Този тип модели могат да съществуват на национално, регионално 

или системно равнище (например, в описанието на националната квалификационна 

рамка). Но използването на ECVET е важно, за да се гарантира ясното идентифициране 

на ОР, както и да се осигури взаимно разбиране на квалификациите и оценките за това 

дали: 



       

12 

 

- квалификациите, свързани с партньорство за мобилност, водят до същата или 

подобна длъжностна позиция; 

- ОР, както са описани в една институция или контекст, са сравними с тези в 

друга институция или контекст; 

За да се отговори на тези въпроси, е необходимо: 

- Да се сравнят квалификациите между различните квалификационни системи; 

- Да се подчертаят приликите между квалификациите и ОР; 

- Да се направи видима разликата между отделните ОР. 

Използването на такива инструменти, обаче зависи от нуждите на 

партньорството.  

За да се приложи ECVET инструмента е необходимо квалификациите да бъдат 

описани чрез ОР.  

След обединяване на установените ОР, се формират единици от ОР. Когато се 

оценят тези ОР, те се обвързват с кредити. По този начин, кредитите дават възможност 

за прехвърляне между различни учебни контекстове и за натрупването на ОР (виж 

раздел "Трансфер и натрупване на кредити"). ОР се използват като основа за разбиране 

на постиженията на обучаващите в една учебна среда или контекст. По този начин може 

да се види съпоставимостта на това, което се очаква да е постигнато в друга обстановка 

или контекст. Това е възможно, тъй като ОР не са зависими от учебния процес или 

контекста на учене, в който са били постигнати. 

 

Обучителните Резултати се използват в ECVET 

‘Единица от обучителни резултати’ (‘ЕОР’ или на кратко ‘Единица’) представлява 

основна съставна част от квалификацията и представлява кохерентен набор от знание, 

умения и широки компетенции, които могат да бъдат оценени и валидирани. 

Съответно, всяка квалификация включва комплекс от Единици по отношение на брой и 

съдържание. По този начин, обучаващият се може да придобие квалификация в 

определената облас, като натрупа необходимите ЕОР, придобити в различни страни и 

образователни среди (формални, неформални, информални). Единиците могат да се 

различават по отношение на обхвата и тежестта си в зависимост от съответната 

национална система за образование и обучение. Единиците позволяват постепенно 
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постигане на квалификация чрез трансфер и натрупване на ОР. Те подлежат на оценка и 

валидиране, които удостоверяват и записват, че обучаващият се е постигнал очакваните 

ОР. В зависимост от съществуващите разпоредби, единиците могат да бъдат общи за 

няколко квалификации или специфични за една конкретна квалификация. Единиците се 

натрупват въз основа на изискванията за придобиване на квалификация. Тези 

изисквания могат да бъдат повече или по-малко ограничителни в зависимост от 

традицията и практиката на квалификационната система и от начина, по който се 

разработват стандартите за квалификация. 

Единиците могат да се използват и за структуриране на програми във формалното 

образование и обучение (вж. по-долу). 

 

Единиците и ECVET точки 

 

ECVET Точки (EТ) – цифрово представяне на общата тежест на Обучителните 

Резултати в Квалификацията и относителната тежест на единиците във връзка с 

Квалификацията. 

Целта на ECVET е да очертае трансфера, оценката на признаването на 

обучителните резултати на лицата, необходими за постигането на квалификация. 

По този начинсе характеризира всяка единица, а обединените обучителни 

резултати могат да бъдат оценени и валидирани. Така обучаващите се са способни: 

- Да натрупат необходимите обучителни резултати, за да получат 

квалификация; 

- Да постигнат признание на техните обучителни резултати, получени в 

други контекстове, без нова оценка (т.е. единици могат да бъдат прехвърляни). 

В случай на държави, в които квалификациите не са организирани в единици или 

натрупването на единици не е практика, ECVET може да се използва само за процеса на 

мобилност, като се създават звена само за тази цел. След това обучителните резултати 

ще бъдат прехвърлени и валидирани, като на обучаващия се се признае съответната част 

от образователната пътека и обучението в изпращащата институция. 
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Създаване но Единици от Обучителни Резултати 

Групирането на обучителните резултати в единици е необходимо, за да се 

организират тези резултати в клъстери, които са концептуално свързани. Такова 

групиране е възможно, поради връзката между членовете на един и същ набор от 

професионални дейности (например, поддръжка на оборудване, лечение и т.н.) или на 

един и същи тип знания, умения или компетенции (например, етични аспекти на 

околната среда, компетентност по математика и т.н.). В този случай обучителните 

резултати не трябва да се оценяват два пъти. Те не са част от различни единици. В някои 

случаи обаче, се налага да се определят някои знания, умения и компетенции, които са 

свързани с всички или група от единици. Дори ако тези обучителни резултати са общи 

или трансверзални, те трябва да бъдат ясно идентифицирани в описанието на 

единицата. 

Единиците могат да бъдат представетни на базата на знанията, уменията и 

компетенциите, които обхващат. Описанието на единиците е важно за развитието на 

инструмента ECVET, тъй като те са в основата на прозрачността на квалификациите. 

Представянето на единиците, позволява на квалифицирани институции и доставчици на 

ПОО от различни квалификационни системи да разберат характеристиките на тези 

единици. След това оценката може да бъде направена в друг контекст, а 

спецификациите на елементите трябва да включват: 

- Наименование на единицата; 

- Наименование на квалификацията (или квалификациите), към която се отнася 

или за която е подходуща единицата,  

- Отнасяне на квалификацията към определено ниво на ЕКР и, когато е подходящо, 

към ниво на НКР, с кредитни точки от ECVET, 

- Обучителни резултати, представени в единицата, 

- Показатели за оценка на тези обучителни резултати, 

- ECVET точки, свързани с единицата, 

- Валидност на единицата. 
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Определение за единици 

Определението за единици е в основата на структурата и компетенциите на 

институциите. В зависимост от системата, единиците могат да бъдат определени като 

част от стандартите за квалификация и да им се даде определение на централно ниво от 

компетентни институции (например, министерства, секторни организации). Понякога в 

някои системи доставчиците на ПОО могат да носят отговорност за дизайна на единици 

въз основа на квалифицирания стандарт, определен на централно ниво. 

В случай на използване на ECVET за мобилност, единиците (референтни единици, 

общи единици ...) често се определят в рамките на мрежи (национални или 

транснационални) от участващите партньори. Този съвместен подход гарантира, че 

единиците са подходящи за целите на трансфер от една система към друга. 

 

Как се въвеждат единици в програмите за формално образование и обучение 

Както вече беше посочено, единиците са компоненти на квалификациите. По този 

начин, те определят съдържанието, както и рамката на програмата. Въпреки това, 

програмите за обучение, отнасящи се до една и съща квалификация, могат да бъдат 

различни. Последните са съставени от различни учебни дейности като модули, практики, 

курсове и т.н. Всички тези елементи изграждат учебна програма със следните 

характеристики: учебни цели, съдържание, методи и материали за оценка и т.н. 

Програмата за обучение определя начина на аранжиране на учебните дейности. 

Взаимовръзките между единиците и тези групи учебни дейности зависят от 

квалификационната система. Например, набор от учебни дейности може да се включи в 

една единица, в част от единица или в няколко единици. В някои случаи се създават 

програми, които водят до постепенно придобиване на единици. Също така, единиците 

могат да бъдат постигнати след завършване на пълна учебна програма и след оценяване 

на обучаващиия се. Понякога периодичните оценки се комбинират с крайна оценка. 

 

Размер на единицата 

Няма идеален / определен размер за единица. Има системи, които използват 

единици с относително малък размер и съчетават малък брой обучителни резултати. 

Този подход очертава някои предимства: 
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• Единиците могат да бъдат постигнати в кратък период от време и 

следователно са особено подходящи за географска мобилност;  

• Единиците са за обучение на възрастни, съчетаващи обучение и заетост или 

могат да бъдат използвани от учащи се, които са изложени на опасност от 

отпадане от по-дълги програми. 

Той обаче крие и някои недостатъци: 

• Необходимостта от голям брой единици в дадена квалификация води до 

въвеждането на голям брой оценки; 

• Предизвикване на фрагментация на квалификациите и оценката, което 

създава трудности при идентифициране на възможността обучаващите се да 

комбинират знания, умения и компетенции по по-сложен начин. 

Съществуват и други системи, които възприемат единиците като големи набори от 

обучителни резултати и генерираните комбинации съдържат относително малък брой 

единици. Тези системи генерират някои предпочитания: 

• Оценката на такава по-голяма единица кара обучаващите се да покажат 

способността си да комбинират знания, умения и компетенции, за да 

изпълняват комплексни услуги или продукти. В такъв случай броят на 

сумираните оценки е малък. 

И този тип система от единици създава някои недостатъци:  

• Броят на учебните дейности, необходими за подготовката на единица, е 

голям. Тази особеност ще създаде трудности при реализирането на пълна 

единица в контекста на краткия период на транснационална мобилност; 

• Продължителността на учебните дейности, необходими за подготовката на 

учебната дисциплина, е твърде голяма, за да могат обучаващите се извън 

НПОО да се възползват от тях. Така, размерът на единицата ще се основава 

на прилагането на квалификационната система, както и на целите на 

единицата. Например, единиците предложени за пазара на труда (за 

придобиване на частични квалификации) вероятно ще бъдат най-важните. И 

все пак, ако единиците са подготвени за мобилност или специфични целеви 

групи като възрастни, те могат да бъдат по-малки. 
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Прилагане на единиците за мобилност в рамките на ECVET партньорства 

Прехвърлянето на кредитите, постигнати в различни контекстове зависи от 

споразумението между компетентните институции и приемните структури. То е 

изградено въз основа на съвместимостта на обучителните резултати от дадена единица 

и на стандартите за оценка в двете институции. За да се използва ECVET за целите на 

мобилността, са необходими партньорства за разработване на различни подходи за 

определяне на тази съпоставимост на единиците от обучителни резултати между 

различните страни / системи. 

Тези подходи могат да бъдат обобщени по следния начин: 

• Идентифициране на сравними единици; 

• Дизайн на единици "отворени за мобилност"; 

• Създаване на "референтни единици"; 

• Дизайн на общи единици. 

 

Прилагане на ECVET точки  

Общата тежест на обучителните резултати се изразява чрез ECVET точки, които 

представляват цифров израз на обучителните резултати в квалификацията. Те показват 

и относителната тежест на единиците във връзка с квалификацията. 

Съдържанието на квалификацията може да се обясни с помощта на единици, 

обучителни резултати, описание на квалификациите и ECVET точки. ECVET точките 

предназначени за дадена квалификация, заедно с други спецификации, могат да 

покажат дали обхватът на квалификацията е ограничен или широк. 

По този начин броят на ECVET точките, разпределени на единиците, дава на 

обучаващия се информация за относителната тежест на точките, които е събрал.  

 

Присъждане на ECVET точки за квалификация 

Приет е подхода за присъждане на ECVET точки за квалификация. Той се основава 

на концепцията, че 60 точки са заложени в обучителните резултати, придобити по време 

на една година формално образование на пълно работно време. 

За редица европейски държави обаче, описанието на квалификациите не съвпада 

с програмата за образование и обучение, посветена на тези квалификации. Поради тази 
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причина една и съща квалификация може да бъде придобита чрез различни програми, 

което означава че ECVET разпределя точки за квалификации, а не за програми за 

образование и обучение. 

По този начин, за да се вземе решение за броя на разпределените ECVET точки за 

квалификация, е необходимо да се избере референтна точка за една формална 

програма за обучение. Това зависи от компетентните институции, които отговарят за 

разработването на квалификациите и избират конкретна програма като отправна точка 

(например, НПОО или най-често срещаната програма). Следователно, 

продължителността на избраната референтна програма, заедно с Конвенцията ECVET 

относно ECVET точките, ще даде броя на ECVET точките, определени за квалификацията. 

 

Насочване на ECVET точки към единиците 

Като цяло специфичната квалификация се описва с общ брой точки. След това, по 

отношение на относителната тежест на единиците в рамките на квалификацията се 

определя определен брой точки. Относителната тежест на единицата се описва като се 

използва един или комбинация от следните подходи: 

• Относителното значение на обучителните резултати съставляващи единица за 

участие на пазара на труда, за прогресиране до други квалификационни нива 

или за социална интеграция; 

• Сложността, обхвата и обема на обучителните резултати в единицата; 

• Необходимите усилия на обучаващите се да придобият изискуемите за 

единицата знания, умения и компетенции. 

 

Разпределение на ECVET точки 

Част от дизайна на квалификациите е разпределението на ECVET точките и 

единиците. Разпределението на ECVET точките към квалификациите и / или единиците 

се извършва:  

- От компетентна институция за дизайн на квалификации или 

- Институция, упълномощена да разпределя ECVET точки в дадена страна или 

квалификационна система. 
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Присъждане на ECVET точки 

За присъждане на ECVET точки е необходимо успешно придобиване на 

квалификация или единици. Тази процедура не зависи от времето, за което се твърди, 

че са постигнати точките. Ако обучаващият се отговаря на критериите за единица или 

квалификация, той / тя е постигнал очакваните обучителни резултати. Също така, те се 

оценяват и валидират и обучаващият се получава съответните ECVET точки. След това те 

се записват заедно с обучителните резултати и единиците в личното му портфолио. 

 

ECVET точките участват в процеса на прехвърляне и натрупване 

Прехвърлянето на единица, означава прехвърлянето на съответните ECVET точки. 

Те също така участват в признаването на прехвърлените обучителни резултати по 

отношение на националните или регионалните правила. Признаването на ECVET точките 

зависи от компетентната институция и, когато е необходимо ECVET точките се вземат 

предвид. То също зависи от правилата и методологиите, които са предвидени за тази 

цел, ако са прозрачни и подкрепени от принципите за осигуряване на качеството. 

ECVET точките насърчават работата на институцията с цел прехвърляне на 

обучителните резултати и признаване на относителната тежест на единиците / 

квалификацията, получена от обучаващия се (главно, когато прехвърлянето се извършва 

извън мястото на признатата мобилност). Когато полученият кредит от обучаващите се 

се прехвърли и натрупа броят на ECVET точките, както и спецификациите на единиците 

и информацията за обучителните резултати се вписват в лична справка. 

 

Как ECVET точките се използват за трансфер и натрупване в системи, 

които вече прилагат кредитни точки  

В страните, където вече има национална система от точки, съответните 

компетентни институции установяват условия за преобразуване на националните 

кредитни точки в ECVET точки. 

 

Трансфер и натрупване на кредити 

Какво е значението на кредита? Кредитът за обучителните резултати (т.е. кредит) 

обозначава оценяваните и натрупаните обучителни резултати от индивидите по 
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отношение на квалификацията или прехвърлянето им в други образователни програми 

или квалификации. 

Всъщност, кредитът показва че обучаващият се е постигнал очакваните 

обучителни резултати, които са оценени положително и резултатите от оценката са 

документирани в лична справка. Запазването им в тази документация позволява други 

институции да признаят кредита. 

ECVET точките не трябва да бъдат бъркани с кредит. Кредитът обозначава 

обучителните резултати, постигнати от обучаващия се, а ECVET точките дават 

информация за квалификацията и единиците. Също така кредитът се прехвърля и 

натрупва. ECVET точките предоставят само информация за кредита, който обучаващият 

се е прехвърлил и натрупал. 

 

Трансфер на кредити 

Прехвърлянето на получения кредит за обучителни резултати, постигнати в един 

контекст, може да бъде свидетелство в друг контекст. Трансферът на кредит се основава 

на процесите на оценка, валидиране и признаване. Следователно, за да бъдат 

прехвърлени, обучителните резултати трябва да бъдат оценени. Резултатът от оценката 

се записва в личната справка на обучаващите се и представлява кредит. Въз основа на 

оценените резултати, кредитът може да бъде валидиран и признат от друга компетентна 

институция. 

Има два случая на кредитен трансфер: 

- Трансфер в рамките на партньорствата; 

- Трансфер извън партньорствата. 

 

ECVET улеснява валидирането на неформалното и самостоятелното учене 

Процесът на валидиране за неформално и самостоятелно учене, с цел 

придобиване на квалификация, следва етапите: 

• Получаване на знания, умения и компетенции от лични дейности, докато 

обучаващият се пребивава в общност или в работна среда; 

• Отразяване на обучителните резултати чрез събиране на доказателства като 

описания на предишни работни дейности и др. 
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• Оценка на тези обучителни резултати по стандарти, референции или списък 

с очаквани обучателни резултати; 

• Придобиване на квалификация или част от квалификация; 

ECVET улеснява този процес, защото: 

• Очертава знанията, уменията и компетенциите, необходими за 

квалификацията и свързаните с нея единици. По този начин компетентната 

институция лесно идентифицира това, което обучаващите се вече са 

постигнали в сравнение с това, което се изисква с оглед на квалификацията. 

• Поддържане постепенното постигане на квалификации чрез натрупване на 

единици и трансфер и признаване на обучителни резултати; 

• Поддържане на документация за обучителните резултати, постигнати чрез 

използването на инструменти като лични справки. 

По този начин ECVET дава възможност на обучаващите се да придобият 

квалификация чрез валидирано и признато неформално и самостоятелно учене и 

постигане на останалите единици чрез формално обучение. 

 

Меморандум за разбирателство (MзР) 

 

Меморандумът за разбирателство представлява споразумение между 

компетентните институции, което определя рамката за трансфер на кредити. Той 

формализира ECVET партньорството, като определя съвместното приемане на статута и 

процедурите на включените компетентни институции. Също така, в МзР се установяват 

процедури за партньорство, за сътрудничество. Меморандумът за разбирателство е 

необходим, тъй като кредитният трансфер трябва да бъде подкрепен от взаимно 

доверие между участващите компетентни институции. Както е посочено в Препоръката 

за ECVET, това следва да се насърчава чрез установяване на Меморандуми за 

разбирателство. 

За да признае кредита, отговорната компетентна институция трябва да бъде 

уверена, че изискваните обучителни резултати са оценени по надежден и валиден 

начин. Необходимо е също така да се вярва, че кредитът на обучаващите се, касае 

очакваните обучителни резултати и че те са на подходящото ниво. 
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Чрез създаването на Меморандум за разбирателство, компетентните институции 

следва да признават на своите партньори методите за проектиране на единици, оценка, 

валидиране, признаване, както и осигуряване на качеството. Използвайки този процес, 

те правят преценки относно условията, при които те могат да признаят кредитите, 

постигнати в партньорските системи. 

Меморандумите за разбирателство се изготвят от компетентните институции, 

които са упълномощени от своя страна да предоставят квалификации или единици или 

да дават признание за постигнатите обучителни резултати за трансфер и валидиране. 

Тези организации могат да бъдат министерства, квалификационни органи, регионални 

органи, представители на работодателите или камари и др. 

Меморандумът за разбирателство съдържа следните изявления, чрез които 

заинтересованите страни: 

- Приемат взаимно статута си на компетентни институции; 

- Приемат взаимно критериите и процедурите за осигуряване, оценка, 

утвърждаване и признаване на качеството, като задоволителни за целите на 

трансфер на кредити. 

 

Споразумение за обучение (СзО) 

Споразумението за обучение е индивидуализиран документ, който определя 

условията за определен период на мобилност. За конкретен обучаващ се, уточнява кои 

обучителни резултати и единици трябва да бъдат постигнати, заедно със съответните 

ECVET точки. Споразумението за обучение представлява ангажимент към обучаващия 

се, че постигнатото от него, ако е в съответствие с очакванията, ще бъде признато при 

връщане. Това се прави без допълнителна оценка или преглед на учебния процес, 

обхванат през периода на мобилност. То се подписва от следните три страни: 

институцията домакин, която ще валидира и признае обучителните резултати, 

постигнати от обучаващия се; приемащата институция, която предоставя обучение за 

съответните обучителни резултати и оценява постигнатите обучителни резултати; и 

обучаемият, който е запознат с предстоящия процес на обучение и се ангажира със 

споразумението. 
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Такава документация за квалификациите и кредитите (положително оценени 

обучителни резултати), които лицето е постигнало през целия си живот под формата на 

справка за обучаващия се, служи като доказателство, което дава възможност за 

валидиране и признаване в друга образователна институция, подсистема или сектор. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

 

Bio-FIT Меморандум за разбирателство 
(Bio-FIT МзР) 
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Програма  EРАЗЪМ+ 

Ключова дейност Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики 

Дейност  Стратегическо партньорство за професионално образование и обучение 

Наименование на проекта Стратегическо партньорство за базирано на компетенции обучение в 
областта на био-торовете 

Акроним на проекта Bio-FIT 

Номер на споразумението 2015-1-BG01-KA202-014258 

Продължителност на проекта 24 месеца (01.09.2015 – 31.08.2017) 

 

Информация за документа 

Описание на документа: Меморандум за разбирателство за взаимно признаване на 
резултатите от обучението и трансфера и натрупването на кредити в рамките на проекта 
Bio-FIT 

Наименование на документа: Меморандум за разбирателство 

Вид на документа: Интелектуален продукт 6 

 

Този меморандум за разбирателство е разработен с цел да представи примерно 

споразумение между институциите за професионално образование и обучение, които 

осигуряват обучение за придобиване на квалификации по проекта Bio-FIT и има за цел да 

създаде рамка за придобиване на знания и трансфер на кредити. 

Меморандумът за разбирателство декларира взаимното приемане на процедурите за 

оценка на компетенциите, съгласувано с модела Bio-FIT e-Обучение. Меморандумът за 

разбирателство може да бъде подписан от представители на мрежа от компетентни 

институции (агенции за ПОО) от различни страни, или на двустранна основа. 

Меморандумът за разбирателство е рамка за сътрудничество между компетентните 

институции. В този случай институциите за професионално образование и обучение се 

съгласяват да използват същите интелектуални продукти (Bio-FIT национални казуси, Bio-

FIT паспорт на квалификациите, Bio-FIT среда за e-Обучение, Bio-FIT обучителна програма, 

Bio-FIT Наръчник за обучители / обучаващи се и Bio-FIT ECVET Рамка) като таблица за 

съответствие между матрица и теста за предоставяне на обучение и оценка на придобита 

на квалификация и компетентност.  

Съответните единици от обучителни резултати могат да бъдат автоматично признати (или 

оценявани чрез инструментите на Bio-FIT), а обучителната пътека, водеща до 

квалификацията, може да бъде съкратена при поискване. 
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Общи положения 

Проектът Bio-FIT, разработван по програма EРАЗЪМ+ е стратегическо партньорство между 

организации от три страни - България, Гърция и Кипър, които се стремят да развият 

новаторско професионално образование и обучение за професионалисти, работещи в 

селскостопанския сектор, чрез прилагане на зелени умения в професионалното развитие. 

Проектът Bio-FIT цели да: 

➢ покаже еко-иновативния характер на технологиите за био торове и въздействието 

им върху околната среда; 

➢ насочи прилагането на био-торовете, като вид и качество за превантивни цели и 

насърчаване на биологичното земеделие; 

➢ проучи влиянието на технологиите за био-торовете върху намаляване на 

използването на материали, потреблението на енергия и емисии и минимизиране 

на отпадъците; 

➢ допринесе за насърчаване на зелената икономика чрез повишаване на 

конкурентоспособността и пригодността за заетост в България и Европа и да 

гарантира развитието на техническа компетентност и умения за обучение. 

➢ използва и популяризира европейските референтни инструменти, свързващи 

учебните програми с европейската квалификационна рамка (ЕКР) и националните 

квалификационни рамки (НКР), за да се насърчи взаимното признаване и да се 

даде възможност обучителните резултати да бъдат трансферирани в рамките на 

ЕС. 

➢ предложи образователни ресурси и материали със свободен достъп въз основа на 

тестван и оценен подход за обучение. 

 

Цел и намерение 

Целта на този меморандум за разбирателство е да подкрепи резултатите от проекта Bio-

FIT с оглед на по-нататъшното им прилагане в рамките на широкия спектър от разпоредби 

в европейските страни. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ, ПОДПИСВАЩИ  

МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО 

 

Страна [A] 

Институция 

Адрес 

Телефон / Факс 

E-mail 

Уеб-сайт 

Представлявана от (име и позиция) 

Телефон / Факс 

E-mail 

 

Страна [B] 

Институция 

Адрес 

Телефон / Факс 

E-mail 

Уеб-сайт 

Представлявана от (име и позиция) 

Телефон / Факс 

E-mail 

 

Добавете държави / организации, ако е необходимо   
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ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО МОГАТ ДА РАБОТЯТ В РАМКИТЕ НА 

МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО 

 

В случай, че меморандумът за разбирателство може да бъде установен в по-широк контекст 

(споразумения, включващи секторни организации, регионални или национални органи), 

трябва да бъде попълнена следващата таблица с институциите, които могат да работят в 

рамките на Меморандума за разбирателство. 

 

Институция 

Институция 

Профил 

Телефон / Факс 

E-mail 

Уеб-сайт 

Представлявана от (име и позиция) 

Телефон / Факс 

E-mail 

 

Добавете полета, ако е необходимо  
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯТА (ОП), ОБЕКТ НА 

МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО 

 

Наименование на Обучителната Пътека (ОП) 

Целева група 

Ниво по ЕКР / НКР  

Единици от обучителни резултати: 

➢   
➢   
➢   
➢   
➢   

Приложени документи: 

➢ Описание на професионалния профила 
➢ Документ за по-подробен преглед на обучителните резултати и кредитните 

точки, свързани с Обучителната Пътека 
➢ Bio-FIT сертификат / грамота 
➢ Други 
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ОЦЕНКА, ВАЛИДИРАНЕ И ПРИЗНАВАНЕ 

 

Партньорите определят функциите и отговорностите на компетентните институции в 

контекста им. 

 

Функции Страна [A] Страна [B] 

Определяне на единицата(ите) от 
обучителни резултати, подходящи за 
оценка 

  

Предоставяне на образователната и 
обучителна програма / учебни дейности 
Bio-FIT  

  

Оценяване дали кандидатът е постигнал 
очакваните обучителни резултати 

  

Валидиране на кредитните точки на 
кандидата 

  

Признаване на кредитите на кандидата   

Други   

 

Валидност на Меморандума за разбирателство 

 

Този меморандум за разбирателство е валиден до:  
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Подписи 

 

Организация / страна [A] Организация / страна [B] 

  

Име, роля Име, роля 

  

Място, дата Място, дата 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IO 6 
Bio-FIT ECVET Рамка 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

 

Bio-FIT Споразумение за обучение 
(Bio-FIT СзО) 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ, ПОДПИСВАЩИ  

МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО 

Информация за обучаващите организации 

Данни за контакт на изпращащата организация 

Име на организацията 

Адрес 

Телефон / Факс 

E-mail 

Уеб-сайт 

Лице за контакт (име и позиция) 

Телефон / Факс 

E-mail 

 

Данни за контакт на приемащата организация 

Име на организацията 

Адрес 

Телефон / Факс 

E-mail 

Уеб-сайт 

Лице за контакт (име и позиция) 

Телефон / Факс 

E-mail 
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Данни за контакт на обучаващия се 

Име  

Адрес 

Телефон / Факс 

E-mail 

Дата на раждане 

Пол (моля, отбележете) ☐ Мъж ☐ Жена 

Ако е включена посредническа организация, моля посочете данни за връзка: 

Име  

Адрес 

Телефон / Факс 

E-mail 

Уеб-сайт 

Лице за контакт (name and position) 

Телефон / Факс 

E-mail 
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ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА УЧЕБНИЯ ПЕРИОД 

 

  

Начален ден на обучението (ден/месец/година) 

Последен ден на обучението (ден/месец/година) 

Продължителност на обучението (седмици) 

 

ПРИДОБИТА КВАЛИФИКАЦИЯ ОТ ОБУЧАВАЩИЯ СЕ 

 

  

Наименование на 
квалификацията  

(Bio-FIT ПОО Обучителна 
Пътека) 

 

Ниво по ЕКР / НКР   

Информация за напредъка на 
обучаващия се по отношение 
на обучителната пътека 
(придобити знания, умения и 
компетенции) 

 

Приложения ☐Europass CV 

☐Europass допълнителен сертификат 

☐Europass езиков паспорт  

☐Europass мобилност 

☐Bio-FIT паспорт на квалификациите 

☐Bio-FIT Сертификат / Грамота 

☐Други (моля, пояснете) 
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ОПИСАНИЕ НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ BIO-FIT 

  

Наименование на ЕОР, които 
трябва да бъдат придобити в 
Bio-FIT ПОО ОП 

 

Брой кредитни точки (ECVET), 
които трябва да бъдат 
придобити 

 

Обучителни резулта от 
обучението, които трябва да 
бъдат постигнати (знания, 
умения и компетции) 

 

Описание на учебните 
дейности (местоположение, 
курсове и практически задачи) 

 

 

 

ОЦЕНКА И ВАЛИДИРАНЕ 

  

Информация за процедурата 
по оценяване 

Дата на оценяване: 

Метод: 

Лице, отговарящо за 
оценяването 

Име: 

Организация, роля: 

Признаване на обучението Bio-FIT Грамота / Сертификат 

Записване на валидираните 
постижения 

Дата: 

Метод: 
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ПОДПИСИ 

 

Изпращаща 

организация 

Приемаща 

организация 
Обучаващ се 

Посредническа 
организация (ако 

е приложимо) 

    

Име, роля Име, роля Име, роля Име, роля 

    

Място, дата Място, дата Място, дата Място, дата 

    

 


