ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0055
„Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно
обучение /АЦЕДО/в НМА „Проф. Панчо Владигеров”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ПРОЕКТ

ПРАВИЛНИК

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА
АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕЛЕКТРОННО И ДИСТАНЦИОННО
ОБУЧЕНИЕ /АЦЕДО/ В НМА „Проф. Панчо Владигеров”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящият правилник урежда устройството, дейността,
управлението и финансирането на Академичния център за електронно и
дистанционно обучение (АЦЕДО) в НМА.
Чл. 2. Правилникът е разработен в съответствие със Закона за висшето
образование (ЗВО), Наредбата за държавни изисквания за организиране на
дистанционна форма на обучение във висшите училища, Правилника за
дейността на НМА „Проф. Панчо Владигеров”
Чл. 3. (1) Академичният център за електронно и дистанционно
обучение (АЦЕДО) в НМА се създава по проект BG051PO001-4.3.04-0055
„Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение
/АЦЕДО/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров”, с финансовата подкрепа на
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Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от
Европейския социален фонд на Европейския съюз.
(2) Академичният център за електронно и дистанционно обучение
(АЦЕДО) в НМА e утвърден с Решение на Академичния съвет на НМА,
отразено в Протокол № .................. г.
Чл. 4. АЦЕДО е структурно звено в състава на Национална музикална
академия „Проф. Панчо Владигеров”, което се управлява от ръководител,
чиято работа се контролира от заместник-ректора по Учебнометодическа и
научноизследователска дейност.
Чл. 5. Дейността на АЦЕДО се развива в следните направления:
1. подпомага въвеждането и развиването на електронните форми за
дистанционно обучение в НМА „Проф. Панчо Владигеров”;
2. контролира изпълнението на държавните нормативни документи и
правилниците на НМА, отнасящи се до електронното и дистанционното
обучение;
3. провеждане на електронно и дистанционно обучение;
4. оценява качеството на предлаганите програми за дистанционна форма
на обучение в съответствие с критериите на НАОА за акредитиране на
дистанционни програми;
5. методическо и техническо осигуряване на процеса на електронното и
дистанционното обучение в НМА „Проф. Панчо Владигеров”;
6. методическо подпомагане и консултантска дейност на
преподавателите за разработване на електронни материали – учебни и тестови
модули, курсове и програми за дистанционно обучение, електронни учебни
помагала;
7. обучения на преподаватели и студенти за работа с платформата за
дистанционно обучение;
8. самостоятелно или съвместно
с основните звена на НМА
осъществява международни връзки в областта на електронното и
дистанционното обучение;
9. изработва учебна документация съвместно с основното звено,
водещо обучението по дадена специалност в дистанционна форма, която се
предлага за утвърждаване от Академичния съвет на НМА.
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Чл. 6. (1) Дистанционната форма на обучение е организация на учебния
процес, при която преподавателят и обучаваният са разделени по
местоположение, но не непременно и по време, като комуникацията се
осъществява с технологични средства.
(2) При дистанционната форма на обучение се използват аудио, видео,
компютърни и комуникационни технологии и средства.
(3) Учебнометодическото осигуряване в дистанционната форма се
осъществява от основното звено, провеждащо обучение по съответната
специалност.
(4) Електронното обучение се отнася към електронния процес на
познание и подпомага традиционното обучение, свързано е с целенасочената
употреба на информационни и комуникационни технологии в преподаването
и обучението, направлява обучаващите се при специфични задачи; включва:
уеб-базирано обучение, компютърно базирано обучение, виртуални
аудитории.
Чл. 7. Дистанционното и електронното обучение се осъществяват чрез
създадената софтуерна платформа по проект BG051PO001-4.3.04-0055
„Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение
/АЦЕДО/в НМА „Проф. Панчо Владигеров”, с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от
Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Чл. 8. (1) Дистанционна форма на обучение в АЦЕДО се прилага за
повишаване на квалификацията и надграждане на знанията и уменията, както
и за преквалификация на специалисти и неспециалисти.
(2) Електронното обучение подпомага традиционното обучение по
някои от дисциплините, преподавани в НМА.
Чл. 9. АЦЕДО, самостоятелно и съвместно с другите структурни звена
на НМА, организира:
1. рекламна дейност, проучване на потребностите на образователния
пазар;
2. семинари и консултации за запознаване и усвояване методиката и
технологията на дистанционното обучение;
3. поддържа и обновява информационната база в областта на
дистанционното обучение;
4. поддържа сайт на Центъра.
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ІІ. УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 10. (1) Управлението на АЦЕДО по време на действието на проекта
BG051PO001-4.3.04-0055 „Създаване на Академичен център за електронно и
дистанционно обучение /АЦЕДО/в НМА „Проф. Панчо Владигеров” се
осъществява от Екипа за администриране и управление на проекта под
контрола на ректора на НМА.
(2) Академичният център за електронно и дистанционно обучение след
приключване на дейностите по проекта, посочен в ал. 1, се ръководи от
Ръководител на Центъра, който отчита работата си пред заместник-ректора по
учебната дейност в НМА.
(3) Оценъчната дейност на електронните форми – учебни и тестови
модули, курсове и програми, по време на проекта и след неговото
приключване, се осъществява от Експертен съвет, който е инструмент на
Центъра за квалифицирано методическо наблюдение и помощ. Експертният
съвет подпомага въвеждането на новите електронни и дистанционни форми в
учебния процес, тяхното качество и качеството на процеса на интеграция.
(4) Съставът на Експертния съвет се състои от председател и двама
членове.
1. Председател е заместник-ректорът по учебната дейност.
2. Членове:
– ръководителят на Центъра;
– преподавател от НМА, осъществяващ образователна дейност към
АЦЕДО, познаващ работата на софтуерната платформа и методите за
изработване на електронни форми за дистанционно обучение – утвърждава
се от Ректора по предложение на заместник-ректора по учебната дейност и
ръководителя на Центъра.
(5) Административното и техническо обслужване на АЦЕДО се
осъществява от административен и технически състав - администратор
дистанционно обучение и технически сътрудник.
Чл. 11. (1) Ръководителят на АЦЕДО, който е член на академичния
състав на НМА, се назначава от ректора с допълнително споразумение към
основния трудов договор, при следните условия – ръководителят да познава в
детайли функционалностите на софтуера за дистанционно обучение, да
познава методите за изработване на електронни форми за дистанционно
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обучение, познава в детайли работата с техническото оборудване на центъра,
вкл. и интерактивните дъски.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(2) Ръководителят на АЦЕДО:
организира, ръководи и контролира дистанционната форма на
обучение;
представлява АЦЕДО пред останалите звена на НМА и пред външни
организации;
подпомага, контролира преподавателите, които провеждат обучения
към АЦЕДО и приема отчетите за работата им;
отчита дейността на АЦЕДО пред зам.-ректора по УМНИД;
ръководи и контролира работата на администратора дистанционно
обучение и техническия сътрудник;
изработва и предлага на Академичния съвет за утвърждаване корекции
в този правилник.
изработва Методическо ръководство за провеждане на електронно и
дистанционно обучение, Правила за техническо и технологично
осигуряване на електронното и дистанционното обучение, които се
приемат от Академичния съвет на НМА.

Чл. 12. (1) Експертният съвет е колективен орган за управление.
(2) Експертният съвет включва в своя състав трима представители от
академичния състав на НМА.
(3) Заместник-ректорът по УМНИД е по право председател на ЕС.
(4) Експертният съвет заседава най-малко един път на семестър.
(5) Заседанията са законни, ако присъстват 2/3 от неговите членове.
(6) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.
(7) Експертния съвет изпълнява следните функции:
1. изработва стратегия и програма за развитие на дистанционното
обучение в НМА;
2. изработва и предлага на Академичния съвет за утвърждаване на
правила за подготовка и оценка на учебни материали и ресурси за
електронно и дистанционно обучение;
3. оценява предложенията на преподавателите за изработване на учебни и
тестови модули, курсове и програми за електронно и дистанционно
обучение;
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4. оценява и утвърждава за включване в софтуерната платформа
изработените учебни и тестови модули, курсове и програми за
електронно и дистанционно обучение;
5. извършва и други дейности, свързани с работата на АЦЕДО в рамките
на компетенциите си.
Чл. 13. Административният състав:
1. организира и поддържа база данни, която осигурява образователното
съдържание и административното обслужване на регистрираните в
потребители в системата;
2. осигурява достъп до системата за дистанционно обучение на всички
участници в дистанционното обучение;
3. следи работата на системата за дистанционно обучение и подпомага
участниците в нея;
4. публикува съобщения и данни, свързани с обучението;
5. съдейства на преподавателите за регистриране, обработване,
актуализиране и публикуване на учебните материали по съответните
дисциплини;
6. осигурява при необходимост статистическа информация за хода на
дистанционното обучение.
7. поддържа интернет страница на Центъра.
Чл. 14. Техническият състав:
1. поддържа интернет средата и платформата за дистанционно
обучение;
2. осигурява безпрепятствена комуникация между участниците в
учебния процес;
3. създава и поддържа архив на база от данни, която осигурява
образователното съдържание и административното обслужване на
потребителите.
Чл.15. АЦЕДО се обслужва счетоводно от направление “Финансовостопанска дейност”.
Чл. 16. Всички разходи, свързани с дейността на АЦЕДО, се одобряват
от ректора.
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ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
Чл. 17. В рамките на проекта се изработват от експерти на НМА
електронни учебни и тестови модули, курсове и програми за въвеждане на
електронно и дистанционно обучение.
Чл. 18. (1) До приключване дейностите по проекта дистанционното
обучение се провежда само за студенти на НМА.
(2) След приключването на проекта обучението ще бъде достъпно за
всички желаещи, след подаване на документи, регистрация, заявяване на
курс, заплащане на такса за обучение и потвърждение на регистрацията от
администратор дистанционно обучение.
(3) Електронните учебни помагала, които са интегрирани в софтуерната
платформа на АЦЕДО по дадена дисциплина, ще бъдат достъпни за всички
обучаващи се в НМА в редовна и задочна форма, за подпомагане на тяхното
обучение, по решение на преподавателя по съответната дисциплина.
Чл. 19. (1) Преподавателският състав, провеждащ дистанционно и
електронно обучение:
1. познава техническата среда за дистанционно и електронно обучение;
2. изготвя кратко описание на учебните и тестови модули, на курсовете
и програмите, които предлагат за одобрение на Експертния съвет;
3. отговаря за качеството и актуалността на учебното съдържание;
4. след одобрение от Експертния съвет, разработва учебните материали
в съответствие с установените стандарти и ги публикува в софтуерната
платформа.
(2) При използване на платформата преподавателят:
1. получава регламентиран достъп до платформата;
2. в планираното за съответния учебен курс време осъществява
комуникация с обучаваните при консултация, тест, форум и други
интерактивни форми на обучение;
3. оценява тестовете и заданията на обучаваните;
4. преподавателят представя на електронен и хартиен носител
разработеното учебно съдържание.
5. изготвя отчет за извършената от него работа.
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(3) Преподавателите изработват към конкретна дисциплина електронни
учебни помагала, които подпомагат обучението на студентите в редовна и
задочна форма на обучение.
Чл. 20. (1) Условията и реда за кандидатстване и приемане за обучение
в АЦЕДО за специализации или преквалификации :
Кандидатите подават следните документи:
1. Заявление по образец.
2. Копие на диплома за завършено образование или удостоверение за
студентско положение.
3. Копие на документа за самоличност.
4. Две снимки.
(2) Условията и реда за ползване на електронните ресурси на системата
от редовните студенти на НМА по съответната специалност:
1. студентите се регистрират в системата;
2. получават одобрение и достъп от администратора на системата, след
предоставяне на списък на студентите по образец от преподавателя.
Чл. 21. (1) Обучаваните ползват достъп, който включва:
1. достъп до списъка с всички курсове и модули;
2.заявяване на курсове;
3. права за четене и копиране на учебни материали;
4. полагане на тестове или изготвяне на задание и проверка на
резултатите от тях;
5. публикуване на теми и коментари във форума;
6. достъп до електронните учебни помагала.
(2) На обучаваните се осигурява възможност:
1. да ползват организираните форуми по определени теми, свързани с
учебния процес;
2. да бъдат подпомагани от административния състав при
необходимост относно ползването на платформата;
3. в рамките на определеното време за консултации и в съответствие с
определения график да осъществяват комуникация с преподавателите във
връзка с въпроси по учебното съдържание.
(3) При получаване на достъп до системата за електронно и
дистанционно обучение обучаваните са длъжни:
1. да се запознаят с учебните курсове и модули;
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2. да полагат своевременно предвидените тестове, да подготвят
изискваните задания по съответните дисциплини;
3. да уведомяват администратора в случай на проблеми с достъпа или
ползването на учебните материали на платформата;
4. да изпълняват в установените срокове възложените форми на текущ
контрол.
(4) Правата на достъп до платформата се прекратяват при нарушаване
на етичните правила, при незаплащане на такса, при успешно завършен курс,
при дипломиране, при мотивирано искане от страна на преподавател.
Чл. 22. (1) Преподавателите ползват ниво на достъп, което включва:
1. права за четене на учебни материали;
2. публикуване и актуализиране на материали;
3. изграждане и корекция на личен профил;
4. публикуване на теми и коментари по учебните материали във
форума;
5. преглед на персоналния профил на обучаемите, на които преподава.
(2) Преподавателите отчитат работата с документи /по образец/ пред
Ръководителя на АЦЕДО.
Чл. 23. Административният състав ползва ниво на достъп, което му
позволява:
1. да въвежда и изтрива заявки за нови модули и курсове;
2. да регистрира и изтрива потребители със съответните нива на
достъп;
3. да разрешава или ограничава правата за четене и запис във всеки
интернет базиран курс от останалите потребители;
4. да създава и изтрива учебен курс;
5. да създава архив на учебно-материалните ресурси и списъците с
потребители върху електронен носител;
6. да оперира с цялата база данни.
Чл. 24. Потребителите на платформата са длъжни да не
разпространяват съдържанието на учебните материали, което е предмет на
защита по Закона за авторското право и сродните му права.
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Чл. 25. Учебните материали и ресурси, предназначени за електронно и
дистанционно обучение, отговарят на академичните стандарти за форма и
съдържание, изработени от Експертния съвет по време на действието на
проекта BG051PO001-4.3.04-0055 „Създаване на Академичен център за
електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА „Проф. Панчо
Владигеров”, като освен това допълнително отговарят на следните
изисквания:
1. МС офис;
2. PDF, HTML, аудио- и видеофайлове;
3. активно съдържание в електронен вид;
4. изведени ключови думи;
5. линкове към сайтове за допълнителна информация.
ІV. ФИНАНСИРАНЕ и БАЗА
Чл. 26. (1) В рамките на проекта разходите по подготовката,
организацията и провеждането на електронното и дистанционно обучение се
заплащат в съответствие договора за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ за изпълнение на проект „Създаване на Академичен център
за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА „Проф. Панчо
Владигеров” между МОН и НМА.
(2) Разходите за хардуера и софтуера на АЦЕДО са за сметка на
бюджета на проекта по ал. 1.
Чл. 27. След приключването на дейностите по проекта финансирането
на АЦЕДО ще се осъществява от постъпленията от таксите за обучение, от
бюджета на НМА, дарения и др.
Чл. 28. (1) Всяка електронна програма, курс и модул за дистанционното
обучение на специализанти и специалисти с висше образование задължително
съдържа финансов план, осигуряващ самоиздръжка на обучението.
(2) Електронните помагала за студентите в редовна и задочна форма на
обучение се ползват безплатно от обучаваните, които имат студентски права.
Чл. 29. Показателите, които се отчитат при определяне на
себестойността на електронните учебни програми, модули и тестове, са
следните:
10
Инвестира във Вашето бъдеще!

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0055
„Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно
обучение /АЦЕДО/в НМА „Проф. Панчо Владигеров”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

1. Подготовка на учебните материали;
2. Възнаграждения на преподавателите за провеждане на
дистанционното обучение;
3. Възнаграждения за управление и администриране на Центъра - за
ръководителя на АЦЕДО, асистента дистанционно обучение и
техническия сътрудник;
4. Възнаграждения за Експертния съвет;
5. Текущи проверки на задания и тестове;
6. Поддържане и обновяване на технологичната база;
7. Режийни разходи;
8. Други непредвидени разходи.
Чл. 30. По време на действието на проекта „Създаване на Академичен
център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА „Проф.
Панчо Владигеров” и след неговото приключване за базата на Центъра се
определят зали № 53, 54 и 55, ет. 4 в НМА на адрес бул. "Евлоги и Христо
Георгиеви" № 94.
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