Приложение III: Обща рамка на квалификациите в Европейското пространство за
висше образование (преработена през 2018 г.)
РАМКАТА НА КВАЛИФИКАЦИИТЕ В ЕВРОПЕЙСКОТО ПРОСТРАНСТВО ЗА
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ЕПВО)
Парижката конференция на европейските министри, отговарящи за висшето образование от
24-25 май, 2018 г., прие преработената обща рамка на квалификациите в ЕПВО, като изпълни
ангажимента от Ереванското комюнике. Преработената обща рамка на квалификациите в
ЕПВО обхваща краткия цикъл, първия цикъл, втория цикъл и общите показатели на третия
цикъл, базирани на резултатите от обучението и компетенциите, както и на кредитните
диапазони в краткия цикъл, първия и втори цикъл. Министрите се ангажираха да разработят
национални рамки за квалификации, съвместими с общата рамка на квалификациите в
ЕПВО. Въпреки, че признава, че всяка страна решава дали и как да включи квалификации с
кратък цикъл в собствената си национална рамка, Парижкото комюнике подчертава ролята
на квалификациите с кратък цикъл, базирани на Европейската система за трансфер на
кредити (ЕСТК), в подготовката на студентите за заетост и по-нататъшни обучения, както и
за подобряване на социалното сближаване.
Квалификационна рамка на Европейското пространство за висше образование
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Квалификации, които означават завършване на краткия цикъл на
висшето образование се присъждат на студенти, които:
- са демонстрирали знания и разбиране в областта на
обучението, които се основават на общото средно образование и
са обикновено на ниво, поддържано от съвременни учебници;
такива знания осигуряват основа за работа или професия,
личностно развитие и по-нататъшно обучение за завършване на
първия цикъл;
- могат да прилагат своите знания и разбиране в професионални
контексти;
- имат способността да идентифицират и използват данни за
формулиране на отговори на добре дефинирани конкретни
и абстрактни проблеми;
- могат да комуникират относно своето разбиране, умения и
дейности с връстници, супервайзъри и клиенти;
- имат умения за учене, за да предприемат допълнителни
обучения с известна самостоятелност.
Квалификациите, които означават завършване на първия цикъл,
се присъждат на студенти, които:
• са демонстрирали знания и разбиране в областта на
обучението, които се основават на тяхното общо средно
образование, и са обикновено на ниво, което, макар и
поддържано от съвременни учебници, включва някои аспекти,
които ще бъдат повлияни чрез познаване на предния план в
тяхната област на обучение;
• могат да прилагат знанията и разбирането си по такъв начин,
който показва професионален подход към тяхната работа или
професия и имат умения, които обикновено се демонстрират
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чрез намиране и поддържане на аргументи и решаване на
проблеми в тяхната област на обучение;
• имат способността да събират и интерпретират съответни
данни (обикновено в рамките на своята област на обучение), да
дават преценки, които включват размисъл по съответни
социални, научни или етични въпроси;
• могат да предават информация, идеи, проблеми и решения както на специализирана, така и на неспециализирана аудитория;
• развили са онези умения за учене, които са им необходими, за
да продължат с допълнителни обучения с висока степен на
самостоятелност.
Квалификации, които означават завършване на втория цикъл
се присъждат на студенти, които:
• са демонстрирали знания и разбиране, което се основава и
разширява и/или подобрява това, което обикновено се свързва с
първия цикъл, и което осигурява основа или възможност за
оригиналност при разработването и/ или прилагането на идеи,
често в контекста на научните изследвания;
• могат да прилагат своите знания и разбиране, както и
способности за решаване на проблеми в нова или непозната
среда в рамките на по-широки (или мултидисциплинарни)
контексти, свързани с тяхната област на обучение;
• имат способността да интегрират знания и да се справят със
сложни въпроси, както и да формулират преценки при непълна
или ограничена информация, но с включване на размишления
върху социалните и етичните отговорности, свързани с
прилагането на техните знания и преценки;
• могат да съобщават своите заключения и да се обосновават
пред специализирана и неспециализирана аудиторията ясно и
недвусмислено;
• притежават умения за учене, които им позволяват да
продължат да учат по начин, който може да бъде до голяма
степен самостоятелен или автономен.
Квалификациите, които означават завършване на третия цикъл,
се присъждат на студенти, които:
• са демонстрирали системно разбиране на областта на обучение
и овладяване на уменията и методите на научноизследователска
работа, свързани с тази сфера;
• са демонстрирали способност за разбиране, проектиране,
изпълнение
и
адаптираме
на
значителен
процес
научноизследователска работа с академичен интегритет;
• са допринесли чрез оригинални научни изследвания, които
разширяват границите на познанието, посредством разработване
на значителен труд, като някои от техните разработки
заслужават национална или международна публикация;
• са способни да извършват критичен анализ, оценка и синтез на
нови и сложни идеи;
• могат да общуват със своите връстници, с по-възрастните
учени от общността и обществото като цяло по отношение на
техните области на експертиза;
• може да се очаква от тях да съдействат, в рамките на
академичния и професионален контекст, за технологичния,
социален или културен напредък в обществото, основано на
знания.
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