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 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

УКАЗАНИЯ ЗА 

ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА  

НА СТУДЕНТИТЕ 
 

1. Оценяването на знанията и уменията на студентите е комплексно и 

включва семестриално оценяване, извънаудиторно оценяване за 

дисциплини с курсова работа и сесийно оценяване за дисциплини с изпит, 

което се основава на писмен изпит (тест) или контролно оценяване за 

дисциплините с текуща оценка, което се основава на оценките от две 

контролни, проведени в средата и края на семестъра. 

2. Семестриалното оценяване (Ос) е точково, отчитащо: 

  1) участие в упражнения – до 10 т.; 

  2) проведени тестове, активно участие в решаване на казуси, 

задачи и др. – общо до 60 т.; 

  3) самостоятелни или екипни разработки и др. – до 20 т.; 

  4) презентиране и др. – до 10 т. 

 При отсъствие на някоя от дейностите точките пропорционално се 

преразпределят, но максималният им сбор винаги да е 100 т. При задочно 

обучение, когато няма самостоятелна или екипна разработка, точките от 3) 

и 4) се прехвърлят в 2). За получаването на оценка по-висока от слаб (2) са 

необходими над 50 т. (над 50 %). За сбор на точките: 

- от 50 до 59 съответства оценка от среден (3); 

- от 60 до 69 съответства оценка от добър (4); 

- от 70 до79 съответства оценка от мн.добър (5); 

- над 80 съответства оценка от отличен (6,00). 
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 3. Извънаудиторното оценяване на курсовата работа (Окр) може да е 

точково по същата скала, която се използва за семестриалното оценяване, 

като до 70 т. се поставят за качествата на писмената работа и до 30 т. за 

презентиране. 

4. Контролното оценяване (Ок) представлява средноаритметична 

стойност от оценките от двете контролни. Оценяването на всяка контролна 

работа може да е точково по същата скала, която се използва за 

семестриалното оценяване или директно шестобално. 

5. Сесийното оценяване на писмения изпит (тест) – Ои, може да е 

точково по същата скала, която се използва за семестриалното оценяване 

или директно шестобално. 

6. Тегловните коефициенти на различните съставни оценявания за 

получаване на сумарната оценка зависят от относителните дялове на 

хорариумите на лекциите, упражненията и извънаудиторната заетост, 

която се приема равна на предвидения хорариум за упражненията в 

съответната дисциплина. 

7. Сумарната оценка (Осум) за дисциплини с форма на контрол 

„изпит”  се изчислява по съответната формула в зависимост от 

семестриалния хорариум и се закръглява към цяло число, както следва: 

  - за 30 ч. л. + 15 (20) ч. упр., то Осум = 0,8.Ои + 0,2.Ос; 

  - за 30 ч. л. + 30 ч. упр., то Осум = 0,67.Ои + 0,33.Ос; 

  - за 45 ч. л. + 30 ч. упр., то Осум = 0,75.Ои + 0,25.Ос; 

          - за 45 ч. л. + 15 (20) ч. упр., то Осум = 0,85.Ои + 0,15.Ос; 

 

8. Сумарната оценка (Осум) за дисциплини с форма на контрол 

„изпит” и курсова задача се изчислява по съответната формула в 

зависимост от семестриалния хорариум и се закръглява към цяло число, 

както следва: 

 - за 30 ч. л. + 15 (20) ч. упр+КР., то Осум = 0,65.Ои + 0,15.Ос + 0, 20.КР 
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 - за 45 ч. л. + 30 ч. упр+КР., то Осум = 0,60.Ои + 0,2.Ос   +  0,20.Окр 

- за 30 ч. л. + 30 ч. упр. + КР, то Осум = 0,6.Ои + 0,2.Ос  + 0,20.Окр; 

          - за 45 ч. л. + 15 (20) ч. упр+КР., то Осум = 0,65.Ои + 0,15.Ос + 0,20.Окр 

 

9. Сумарната оценка (Осум) за дисциплини с форма на контрол 

„ текуща оценка”  се изчислява по съответната формула в зависимост от 

семестриалния хорариум и се закръглява към цяло число, както следва: 

  - за 15 (20) ч. л. + 15 (20) ч. упр., то Осум = 0,75.Ото + 0,25.Ос ; 

         - за 45 ч. л. + 30 ч. упр., то Осум = 0,8.Ото + 0,2.Ос 

         - за 45 ч. л. + 15 (20) ч. упр., то Осум = 0,85.Ото + 0,15.Ос 

  - за 30 ч. л. + 15 (20) ч. упр., то Осум = 0,8.Ото + 0,2.Ос ; 

  - за 30 ч. л. + 30 ч. упр., то Осум = 0,67.Ото + 0,33.Ос ; 

10. Сумарната оценка (Осум) за дисциплини с форма на контрол 

„ текуща оценка” и курсова задача се изчислява по съответната формула 

в зависимост от семестриалния хорариум и се закръглява към цяло число, 

както следва: 

 - за 30 ч. л. + 15 (20) ч. упр + КР., то Осум = 0,65.Ои + 0,15.Ос + 0,20.Окр 

- за 30 ч. л. + 30 ч. упр. + КР, то Осум = 0,6.Ото + 0,2.Ос  + 0,2.Окр. 

          - за 45 ч. л. + 30 ч. упр.+КР., то Осум = 0,60.Ои + 0,2.Ос + 0,2.Окр 
          - за 45 ч. л. + 15(20) ч. упр+КР., то Осум = 0,65.Ои + 0,15.Ос + 0,2.Окр 
 
 11. Контролът по изпълнението на настоящето указание се възлага 
на Ръководителите на катедри. 
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ПРИМЕР 
Таблица за семестриален контрол 

Упражнения по учебната дисциплина............................................................. 
Специалност....................................., Група................................................ 

 
 

  
Точки от работа през семестъра 

Самостоятелна работа 
№ Име и фамилия Фак. № 

Присъствие 
и участие в 

час 
(макс. 10 т.) 

Тема 
(задача) 1 

(макс. 20т.) 

Тема 
(задача) 2 

(макс. 10т.) 

Тема 
(задача 3) 

(макс. 10 т.) 

Тема 
(задача 4) 

(макс. 20 т.) Разработка 
(макс. 20 т.) 

Презентиране 
(макс. 10 т.) 

Общо точки 
за семестъра 
(макс. 100 т.) 

           
           
           
           
           
 
 


