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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този правилник урежда статута, предмета на дейност,
устройството, управлението, организацията на работа и финансирането на Центъра за следдипломна квалификация (ЦСДК) към
НСА „Васил Левски”.
Чл. 2. Центърът за следдипломна квалификация е учебнонаучно звено за повишаване на квалификацията и следдипломно
обучение.
Чл. 3. Предмет на дейността на ЦСДК е организиране и провеждане на различни видове и форми на следдипломна квалификация и продължаващо обучение в областта на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията и на свързаните с тях дейности.
ІІ. УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИИ
Чл. 4. Центърът се ръководи от хабилитирано лице.
Чл. 5. Ръководителят на Центъра се избира от Академичния
съвет на НСА „Васил Левски” и се назначава от Ректора. Той ръководи и контролира цялостната дейност на Центъра в съответствие с
длъжностната си характеристика.
Чл. 6. Към Центъра се създава Учебно-научен съвет, който
се утвърждава от Ректора. Той обсъжда и приема учебни планове
и програми, учебни помагала, теми на учебно-научни разработки и
други материали, взема решения във връзка със специфичните условия и технологията на следдипломното обучение.
Чл. 7. Учебно-научният съвет се състои най-малко от седем
хабилитирани преподаватели. Ръководителят на Центъра по право
е председател на Учебно-научния съвет.
Чл. 8. Учебно-научният съвет се свиква от Ръководителя на
Центъра. Заседанието му е редовно, ако присъстват не по-малко
от две трети от състава му. Решенията се вземат с явно гласуване с
мнозинство – повече от половината от присъстващите.
Чл. 9. Администрирането на дейността на ЦСДК се извършва от инспектор/и по учебна дейност в съответствие с длъжностна
характеристика, както и от щатни и нещатни сътрудници.
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ІІІ. ОБУЧЕНИЕ
Чл. 10. Обучението в ЦСДК се извършва по специализирани
учебни планове и учебни програми, утвърдени съобразно Правилника за устройството и дейността на Центъра за следдипломна квалификация.
Чл. 11. Обучаемите в ЦСДК са специализанти и курсисти. Те
се обучават по учебни планове и програми, включващи: лекции, упражнения, консултации, учебна практика, дискусии, курсови задачи
и проекти, самостоятелна подготовка, тестове и изпити, държавни
изпити и/или защита на дипломни работи.
Чл. 12. Специализант (курсист) може да се обучава в редовна
или задочна форма, групово или индивидуално, като заплаща такса
за обучението си съобразно план-сметка, утвърдена от Ректора на
НСА „Васил Левски“.
Чл. 13. Сроковете и формите на обучението в ЦСДК се съобразяват с действащата нормативна база, с изискванията на учебния план и с предпочитанията на заявителя (обучаемия).
Чл. 14. Центърът за следдипломна квалификация може да
осъществява изнесено обучение при условия, които не пречат на качественото провеждане на учебния процес.
Чл. 15. В ЦСДК се води задължителна документация относно
учебния процес, включваща:
1. Главна книга за дългосрочните специализации.
2. Досие на всяка специализация и курс, което включва: заповеди, план-сметка, документи за кандидатстване, дневник за взетите часове, протоколи от изпити и други документи, свързани с обучението.
3. Регистрационна книга за издадените свидетелства.
4. Регистрационна книга за издадените удостоверения.
5. Книга за регистрация на договорите с преподавателите.
Чл. 16. Кандидатът за обучение в ЦСДК подава следните документи:
1. Заявление за зачисляване.
2. Личен формуляр.
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3.
4.
5.
6.

Копие от дипломата за завършено образование.
Две актуални снимки.
Документ за платена първоначална такса за обучение.
Други документи, необходими съобразно спецификата
на обучението.
Чл. 17. Приемът за обучение в специализациите и курсовете
в ЦСДК се извършва въз основа на подадените документи от кандидатите съгласно чл. 16. В зависимост от спецификата на специализацията (курса) могат да бъдат поставени определени изисквания, на
които да отговарят кандидатите.
Чл. 18. Обучаемите в ЦСДК имат право да:
1. ползват материалната база и библиотеката на НСА;
2. се обучават едновременно в повече от една специализация;
3. получават консултации от преподавателския екип;
4. прекъсват обучението си с разрешение на Ръководителя
на Центъра в случаи на майчинство, болест, тежко материално и семейно положение или други уважителни
причини с приложен към заявлението документ, без да
заплащат допълнителна такса;
5. получават документ след успешно завършване на обучението си съгласно действащата нормативна база.
Чл. 19. Обучаемите в ЦСДК са длъжни да:
1. изпълняват задълженията си, произтичащи от учебните
планове и програми;
2. спазват Правилника за устройството и дейността на НСА
„Васил Левски“, Правилника за устройството и дейността
на ЦСДК и другите правилници и наредби, регламентиращи пребиваването и обучението им в НСА „Васил Левски“;
3. заплащат своевременно таксите за обучението си;
4. не повреждат материалната база на НСА „Васил Левски“;
5. не уронват престижа на НСА „Васил Левски“.
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Чл. 20. Специализант (курсист), неизпълняващ задълженията си по чл. 19, може да бъде отписан от съответното обучение със
заповед на Ректора, като внесените към момента на отписване такси
не се възстановяват.
Чл. 21. Специализант (курсист), който не е приключил обучението си по изискванията на учебния план в срок до три години след завършването му, извън случаите по чл. 18, т. 4, може да го
продължи след разрешение от Ръководителя на ЦСДК, като заплати
допълнителна такса, определена със заповед на Ректора.
Чл. 22. Лица, завършили или обучаващи се в НСА „Васил
Левски” (ОКС „Бакалавър”, ОКС „Магистър” или ЦСДК) или в друго висше училище по същите професионални направления и специалности, акредитирани в НСА „Васил Левски“, могат да се обучават
в специализациите с по-ниска такса, утвърдена в план-сметката за
съответното обучение, съобразно изискванията за практическо изпълнение на учебния план.
Чл. 23. На лицата по чл. 22 с решение на Учебно-научния съвет при ЦСДК могат да се признаят изучаваните дисциплини със
съответните оценки от тяхното следване, които съвпадат с учебния
план на изучаваната специализация (курс).
Чл. 24. За всяка специализация (курс) в ЦСДК се утвърждава
курсов ръководител от преподавателския състав, който има задължения да:
1. ръководи специализацията (курса) през целия срок;
2. участва при необходимост в изготвянето на учебния
план, учебните програми и друга учебна документация;
3. определя отговорник на специализацията (курса) от състава на обучаемите;
4. подготвя, в координация с инспектора по СДК, разписанието на обучението и да участва активно в организацията му;
5. контролира и отговаря за вземането на учебните часове
от отделните преподаватели и за попълването на учебната документация;
6. съдейства за оперативно решаване на възникнали проблеми в обучението.
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Чл. 25. При некачествено изпълнение на задълженията си
курсовият ръководител, по предложение на Ръководителя на Центъра, се отстранява и се заменя с друг преподавател.
Чл. 26. Обучението за следдипломна квалификация се извършва от преподаватели, които сключват договори с Ректора на
НСА „Васил Левски”. За осигуряване на различните дейности могат
да се привличат външни преподаватели и нещатни сътрудници.
ІV. ФИНАНСОВО И МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО
ОСИГУРЯВАНЕ
Чл. 27. За финансовото осигуряване на всяка специализация
(курс) Ръководителят на ЦСДК изготвя план-сметка, която се утвърждава от Ректора.
Чл. 28. Финансирането на ЦСДК е от приходи за извършени
дейности от следдипломна квалификация на заинтересовани юридически и физически лица, а също от спонсорство, дарения, консултантски услуги, организация на научни форуми, участие в програми
и разработване на проекти и др.
Чл. 29. Материално-техническата база за следдипломно обучение се осигурява от НСА „Васил Левски”, а при необходимост
може да се наема допълнителна база.
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 30. Дейността на Центъра за следдипломна квалификация се наблюдава и контролира от зам.-ректора по учебната работа.
Чл. 31. Този Правилник отменя Правилника за устройството и
дейността на Център за следдипломна квалификация от 02.10.1992 г.
Чл. 32. Правилникът се приема на основание чл. 25, ал. 3 и
чл. 43 от ЗВО, чл. 117 и чл. 149 от Правилник за устройството и дейността на НСА „Васил Левски”.
Чл. 33. Правилникът влиза в сила от датата на приемането
му от Академичния съвет на НСА „Васил Левски” протокол № 29 от
02.04.2015 г.
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