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Стандартен норматив – 360 часа.
Норматив на нехабилитираните преподаватели без научна степен, навършили 50-годишна
възраст или пък с повече от 20-годишен стаж във висши училища – 460 часа.
Норматив на работещите като преподаватели и старши преподаватели – 560 часа.
ДВЕ ТРЕТИ (2/3) от часовете на годишния норматив трябва да са от аудиторна заетост и се
формират в часове упражнения както следва:
o лекции: 1 ч. лекция = 2 ч. упражнения;
o семинарни и практически занятия: 1 час = 1 час упражнения.
При численост на курса под 7 студенти списъчен състав и невъзможност за формиране на
поток аудиторните часове за всяка дисциплина се планират и отчитат спрямо предвидените по
учебен план, както следва:
Лекции, семинарни и практически занятия: за 6 студенти – на 90 %; за 5 студенти – на 80 %;
за 4 и по-малък брой студенти – на 50 %.
При формиране на поток с численост под 10 студенти списъчен състав аудиторните часове се
планират и отчитат спрямо предвидените в учебен план, както следва:
Лекции: за 9 студенти – на 90 %; за 8 студенти – на 80 %; за 7 студенти – на 70 %; за 6
студенти – на 60 %; за 5 и по-малък брой – на 50 %.
Семинарни и практически занятия: за 7 студенти – на 100 %; за 6 студенти – на 90 %; за 5
студенти – на 80%; за 4 и по-малък брой студенти – на 50 %.
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за проверка на курсови работи, реферати, тестове и др. форми за текущ контрол: по 0.2 часа
упражнения за всяка (за групови домашни работи – по 0.1 часа за всяка), но не повече от 30
часа годишно (проверените работи се съхраняват една година след отчитане на
индивидуалния учебен план);
изпитани студенти на семестриални изпити: по 0.2 часа упражнения за всеки изпитан
студент над 150 (за еднократно явяване); ако в изпита участва и асистент (но не повече от
един) същото се начислява и на него;
изпитани студенти на държавни изпити (защити на дипломни работи): по 0.5 часа
упражнения на изпитан студент на всеки член от държавната изпитна комисия;
ръководство на дипломанти: по 20 часа упражнения за всеки дипломант, защитил в рамките
на учебната година;
за рецензия на дипломна работа: по 4 часа упражнения за всяка рецензия;
ръководство на докторант: по 60 часа упражнения годишно за всеки български докторант и
по 80 часа за чуждестранен докторант, когато същият се обучава на български език;
ръководството на чуждестранен докторант, ако обучението се провежда на чужд език, не
формира часове за норматив и се заплаща по план-сметка, съобразно приети за
университета правила;
за участие в изпитни комисии по конкурси за докторанти и за полагане на докторантски
минимум: по 5 часа упражнения за всеки изпитан на всеки член от комисията;
за ръководство на теренна практика: по 2 часа упражнения за един ден практика, но не
повече от 50 часа годишно за група;
за ръководство на студентска научноизследователска работа: до 20 часа упражнения
годишно по решение на катедрения съвет.

Прилагат се ксерокопия на всички документи, въз основа на които е намален нормативът на преподавателя в случаи,
нерегламентирани от Правилника на университета или Кодекса на труда.

