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Quality Increase of Education Plans through the Application of Software System eCurriculum: 

in the paper is described the quality assurance process during the creation, the usage and the storage of 

educational plans in the software system "eCurriculum". In it are implemented the requirements of the 

operative documents on local university level and global national level. On their basis are developed 

automatic warnings with the purpose not to allow the creation and usage of incorrect educational plans. In 

the software system are implemented the processes of development, approval and final modelling of 

educational plans according to the operative system of rules in the University of Ruse. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

През последните години в образователните политики в Европа се засилва 

вниманието върху увеличаване на качеството на образованието, чрез въвеждане на 

иновативно обучение и подобряване на професионализацията на преподавателите. 

Това поставя нови изисквания пред обучението провеждано от Русенския 

университет. Необходимо е да се изготвят и утвърждават качествени учебни 

планове, съответстващи на Европейските изисквания и отговарящи на националните 

ни [6, 7, 8] и вътрешно университетски нормативни документи [3, 4, 9, 10]. Учебният 

план е основата, върху която се изгражда цялостното обучение, което трябва да 

съчетава и с добра кадрова осигуреност, за да се получи очакваният краен резултат 

– а именно осигуряването на знания, умения и компетентности на завършилите 

студенти в съответствие с  Националната квалификационна рамка на република 

България. 

В Русенския университет е изградена система от правила, които е необходимо 

да се спазват при изготвянето, утвърждаването и използването на учебните 

планове. Преди те се представяха с помощта на електронни таблици, които колкото 

и добре да бяха структурирани даваха възможност за допускане на технически 

грешки. Едновременно с това не се гарантираше пълно съответствие с 

изискванията, дадени във вътрешните ни правила. В другите информационни 

системи, които използват данни от учебните планове се налагаше информацията да 

се въвежда наново. Студентите нямат удобен пълен достъп до данните за хода на 

цялостното си обучение. 

Целта на работата е да се представи разработената софтуерна система E-

план, като част от единната информационна система на Русенския университет и 

начинът, по който тя способства за подобряване на качеството на учебния процес. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

 Разработената софтуерната система за учебните планове е необходимо от 

една страна да позволи работата с вече утвърдени учебни планове и от друга 

страна да открие смисъл и да моделира правилно стратегически подходи при 

съставянето на нови учебни планове, които да позволят подобряване на качеството 

на учебния процес.  В тази връзка е избрано решение, което обхваща цялостния 

работен процес по съставянето, използването и съхранението на учебните планове, 

като моделът е направен така, че да подтиква към правилни решения.  

В IT проекцията решението за „Разгъване на работните процеси от край до 

край“ е свързано с три основни етапа: моделиране (business process modeling), 

интеграция между системи (system integration) и следене на изпълнението на 

процесите (business activity monitoring). Това са основните функционалности, 

практически на всяко ERP решение [5] и те са задължителни, ако се цели да се 
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подобри ефективността, качеството и управлението на организацията на даден 

процес с помощта на информационни технологии.  

Системата е-Учебен план е проектирана и реализирана като Уеб базирано 

приложение, използващо дървовидна структура за описание на учебния план [1, 2]. 

В Русенския университет има голямо многообразие в плановете, тъй като се 

извършва обучение по над 50 бакалавърски и над 100 магистърски програми. По 

отношение на избираемостта, която се предлага в учебните планове имаме няколко 

разновидности: избираема дисциплина (една или повече) от една група, 

наименувани група дисциплини или верига дисциплини.  Избраната дървовидна 

структура показана на фиг. 1 позволява да се обхванат всички от изброените случаи. 

Тя се дава по учебни години→семестри→семестриални ангажименти→извън 

семестриални ангажименти. В семестриалните ангажименти  е вградена 

избираемостта. 

 

Фиг. 1. Дървовидна структура на системата е-Учебен план 

 

При въвеждането на дисциплините автоматично се изчисляват ECTS кредитите 

и часове за самостоятелна работа в съответствие с [8,10], като е предвидена 

възможност за ръчно редактиране. То е необходимо, за да могат да се въведат 

точно вече утвърдените учебни планове със съответстващите им часове за 

самоподготовка и кредити. При въвеждането на нови учебни планове, закръгленията 

се използват само в случай, че ръчно се налага да се направи закръгление, за да се 

получат точни часове или кредити. 

В системата за електронните учебни планове са вградени два вида 

предупреждения. Едните предупреждения са критични и те се появяват, когато не са 

спазени единни държани изисквания отнасящи се за регулираните професии.  За 

всяка от тях, по които се провежда обучение в Русенския университет, в системата 

са въведени държаните изисквания и те се контролират. По този начин не може да 

се приеме учебен план, който не им отговаря.  

Предвидени са текущи предупреждения, когато учебният план не отговаря на 

изискванията за бакалавърските специалности или за магистърските програми (в 

съответствие с придобитата специалност в предходната образователно-

квалификационна степен). Системата показва за всеки семестър, учебна година и 

учебен план съответните обобщения – по часове, по кредити, по форми на 
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окончателен контрол и др. Системата с предупрежденията и обобщенията помага да 

се контролира цялостния процес по изпълнение на изискванията към учебните 

планове и да се взимат съответните решения.  

  

Фиг. 2. Предупреждения при изготвяне на учебен план 

 

На фиг. 3 е показан цялостният процес по разработката на учебен план до 

неговото утвърждаване и съхранение. При него се осигурява спазването на приетите 

правила при изготвянето и утвърждаването на учебната документация и се 

осигурява необходимия документооборот в процеса на изготвянето на учебния план.  

Представеният на фиг.3 процес започва от разработването на общата част от 

учебния план от експертния съвет, а след това и на цялостния план от учебно 

методичната комисия. Последователно са показани стъпките, съгласно 

Процедурните правила за утвърждаване на учебната документация в Русенския 

университет, по съставянето и утвърждаването на учебния план на ниво факултет, 

на ниво академичен съвет и окончателното му утвърждаване и съхранение. 

Представени са основните точки, където се връща планът за доработка в случай, че 

не се утвърди на съответната инстанция. На всяка една от показаните точки се 

изпращат автоматични съобщения и така може да се следи за спазване на 

сроковете и за това дали всички страни, които участват в процеса на обучението по 

дадения учебен план са известени за състоянието, в което се намира 

разработваният проект за учебен план. Това е добър подход, когато се правят 

промени, които засягат катедри отговарящи за обучението по дадена дисциплина.  

След като се приеме учебният план от академичния съвет автоматично се 

генерират кодовете, дава се дата от която влиза в сила и се публикува на сайта на 

Русенския университет (http://www.uni-ruse.bg/education/students/curriculum). От 

системата има разработени функции за преглед и печат. На хартиен носител планът 

се подписва от ректора и заедно с придружаващата документация квалификационни 

характеристики, кадрови справки, рецензии и становища се съхранява в учебен 

сектор. Планът се размножава по установената система и се дава за съхранение по 

звената в университета. Когато се налагат промени в учебните планове се прави 

версия на основния план, в която се нанасят необходимите промени при доказана 

необходимост. 
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Фиг.3. Процес при утвърждаване на учебен план 

 

В резултат от работата със системата за учебните планове се постигнаха добри 

резултати в следните насоки: въведени са всички действащи учебни планове и към 

плановете след 2012 г. е осигурен достъп през официалния сайт на университета; 

технически е осигурена готовност за обвързване със системи е-Студент, е-Протокол, 

е-Разпис; от базата данни в която се съхраняват данните от учебните планове се 

изготвят справки, необходими при вземането на решения. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представена е реализация на система за изготвяне, използване и съхранение 

на учебните планове в Русенския университет. Разгледан е подхода при нейната 

реализация и са дадени предимствата на вградените инструменти, позволяващи да 

се осигури високо качество на процеса по разработването и утвърждаването на 

учебната документация. Постигнати са добри резултати за осигуряване на 

прозрачност по отношение на учебните планове и всеки студент може да се 

запознае със всички задължения, които трябва да се покрият в процеса на 

обучението по дадена специалност. Осигурена е възможност за обвързване със 

електронните системи за обслужване на студентските положения, електронните 

протоколи и разписа на учебните занятия. Ръководството на университета на 

всичките му звена получава необходимите справки за взимане на решения по 

отношение на оптимизация на учебните задължения на студентите и 

преподавателите.  
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