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СЕРТИФИКАЦИОННА ПРОГРАМА  
за ученици  

 

СЕРТИФИКАЦИОННАТА ПРОГРАМА  на Катедра „Информатика и икономика“ е приета с решение 

на катедрен съвет на Катедра „Информатика и икономика“ от 3.12.2016 г. и стартира от 1.02.2017 г. 

Програмата се реализира в две направления: КОМПЮТЪРНИ НАУКИ и ИКОНОМИКА. 

 

Целта е да валидира знания и умения на ученици с интереси в областта на ИТ, компютърните 

науки и дигиталната икономика, получени по време на обучението в училище или по време на 

извънкласни форми и дейности, вкл. по време на индивидуално обучение. 

 

Сертификационната програма има за цел и да ускори развитието на учениците в и чрез 

университета. В тази връзка тя е първа стъпка от персонализираното и ускорено професионално 

развитие на тези ученици, за които следващите стъпки от процеса може да реализират в университета. 

 

СЕРТИФИКАЦИОННАТА ПРОГРАМА включва 8 дисциплини (в съответното направление), по 

които ученикът трябва да се подготви самостоятелно, при наличие на необходимата информация за 

учебната програма, в която са включени теми, препоръчвана литература и изисквания за 

сертификационния изпит. 

 

Всеки ученик може да се явява на един или няколко от осемте сертификационни изпити. 

Дисциплините от сертификационната програма по компютърни науки са посочени в Таблица 1 

със съответните ECTS кредити, които се получават въз основа на хорариума, необходим за реализиране 

на учебен процес по дадените теми и изисквания към тях. Общият брой ECTS кредити по всички 

сертификационни дисциплини е 60. 

 
Таблица 1 

Дисциплини  
от СЕРТИФИКАЦИОННАТА ПРОГРАМА  

по КОМПЮТЪРНИ НАУКИ 

ECTS 
кредити 

Програмиране (C/C++) 

13,5 

Бази данни и SQL 
7,5 

Линейна алгебра и аналитична 
геометрия 

6,0 

Уеб технологии 
9,0 

Въведение в компютърните науки 3,0 

ИТ средства за анализ 3,0 

Английски език 12,0 

Предприемачество и мениджмънт 
6,0 

общо 
60,0 



 

Изпитите могат да се организират както на територията на ВСУ „Черноризец Храбър“, така и в 

съответните училища. 

 

За сертификационната програма се заплаща такса по 50 лв на сертификационен изпит по 

решение на Академичен съвет на ВСУ. (общо 400 лв) 

 

Изпълнението на сертификационната програма гарантира усвояването на учебно съдържание 

за два семестъра по дисциплини по учебните планове на бакалаврите от специалности  „Информатика 

и компютърни науки“ и „Дигитална икономика“.  

 

Завършилите успешно пълната сертификационна програма (8 дисциплини) могат да 

кандидатстват във ВСУ и ще бъдат записани във втори курс на специалностите „Информатика и 

компютърни науки“ и „Дигитална икономика“. 

 

Таблица 2 показва съответствието на дисциплини от учебния план на специалност 

„Информатика и компютърни науки“ към дисциплините от сертификационната програма. 

 
Таблица 2 

Дисциплини за 
специалност „Информатика и компютърни науки“ 

по учебният план на ВСУ „Черноризец Храбър“ 
Дисциплини от сертификационната 

програма 
дисциплина 

ECTS 
кредити 

Програмиране 1 (C/C++) 6,0 

Програмиране (C/C++) Програмиране 2 (C/C++) 4,5 

Програмни езици - практикум 3,0 

Въведение в базите данни 3,0 
Бази данни и SQL 

Бази данни и SQL 4,5 

Линейна алгебра и аналитична 
геометрия 

6,0 Линейна алгебра и аналитична 
геометрия 

HTML и CSS 3,0 

Уеб технологии 
Системи за управление на 
съдържанието 

3,0 

Уеб дизайн - практикум 3,0 

Въведение в компютърните науки 3,0 Въведение в компютърните науки 

ИТ средства за анализ 3,0 ИТ средства за анализ 

Английски език 12,0 Английски език 

Въведение в предприемачеството 3,0 
Предприемачество и мениджмънт 

Въведение в мениджмънта 3,0 

 60,0  

 

 

СЕРТИФИКАЦИОННАТА ПРОГРАМА по ИКОНОМИКА включва дисциплините: 

 
Таблица 3 

Дисциплини  
от СЕРТИФИКАЦИОННАТА ПРОГРАМА 

по ИКОНОМИКА 

ECTS 
кредити 

Въведение в маркетинга 6,0 

Бази данни  3,0 

Микроикономика 6,0 

Макроикономика 6,0 



Дисциплини  
от СЕРТИФИКАЦИОННАТА ПРОГРАМА 

по ИКОНОМИКА 

ECTS 
кредити 

Уеб технологии 

10,5 

Дигитална компетентност 6,0 

Английски език 15,0 

Предприемачество и мениджмънт 
6,0 

общо 
58,5 

 

 

В таблица 3 са посочени дисциплини от учебния план на специалност „Дигитална икономика“  

(задължителни, избираеми и факултативни) към дисциплините от сертификационната програма.  

 
Таблица 4 

Дисциплини за 
специалност „Дигитална икономика“  

по учебният план на ВСУ „Черноризец Храбър“ 
Дисциплини от сертификационната 

програма 
дисциплина 

ECTS 
кредити 

Въведение в маркетинга 6,0 Въведение в маркетинга 

Бази от данни  3,0 Бази данни  

Микроикономика 6,0 Микроикономика 

Макроикономика 6,0 Макроикономика 

Уеб дизайн 3,0 

Уеб технологии 
Системи за управление на 
съдържанието 

3,0 

Визуализация и интеракция 4,5 

Дигитална компетентност 6,0 Дигитална компетентност 

Английски език 15,0 Английски език 

Въведение в предприемачеството 3,0 
Предприемачество и мениджмънт 

Въведение в мениджмънта 3,0 

 58,5  

 

 

ВСУ „Черноризец Храбър“ има ECTS Label и издава европейско дипломно приложение на 

английки език на всички свои студенти. Сертифицираните ученици по СЕРТИФИКАЦИОННАТА 

ПРОГРАМА получават документ (сертификат) за всеки сертификационен курс с ECTS кредити на 

български и английски език, които могат да предоставят както на ВСУ, така и на други университети в 

България и извън страната. 

 

При необходимост катедреният съвет на Катедра „Информатика и икономика“ актуализира 

списъкът със сертификационни дисциплини и дисциплините по учебен план по специалности. 

 

Срок за сключване на договори между ВСУ и училища в страната и чужбина до 30.01.2017 г. 
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